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75. rocznica ludo- OD NAROCZY DO
bójstwa - MARZEC NIEMNA
KALENDARIUM
ODDZIAŁ
1943
1 marca 1943 roku: W futorze
Biełasze pow. Sarny UPA zamordowała 15 Polaków. We wsi
Okońsk pow. Kowel Ukraińcy
zamordowali 3-osobową polską
rodzinę: Kazimierza Grzegorza
Żerygiewicza, lat 36, jego żonę
Lidię Ludwikę, lat 30 i ich córkę
Danutę Sabinę, lat 6....strona 20.

„KMICICA” 1943
26.III. Bryle koło Kobylnika.
Powstanie i wymarsz oddziału w
kierunku Świra, spotkanie z grupą
„Maksa” 15.IV. Geladnia Rozbicie stacji kolejowej, zdobycie zaopatrzenia; potyczka z Litwinami.
3.V. Ludwinowo Wręczenie
sztandaru, ........strona 32.

Moje Kresy – Józef Zwiastowanie i naJulian Jamróz cz.8 wiedzenie, SpotkaZ Międzyrzecza Koreckiego do
nie dwóch matekRównego uciekliśmy 25 lipca
1943 roku, raz na zawsze pozo- -ikony
stawiając tam naszą ojcowiznę.
Miasto było załadowane uciekinierami z całego Wołynia, wszędzie pełno ludzi. Schronienie
znaleźliśmy u brata ojca – stryja
Tadeusza. Stryj mieszkał w Równem na Grabniku przy ulicy Cichej nr 5, gdzie wybudował sobie
dom. Pracował na poczcie. Większość pomieszczeń tego domu
było zajęte przez Niemców i Węgrów. Nas ......strona 27.

„To chyba nie jest jeszcze czas,
kiedy możemy mówić o pojednaniu. To jest jednak czas, kiedy
możemy mówić, że państwo polskie spełni swój obowiązek wobec
ofiar i jak nie dziś, to za 10 albo

50 lat zostaną odnalezione doły
śmierci ze szczątkami Polaków
mordowanych przez Niemców,
Sowietów i Ukraińców”.
Z wypowiedzi Prof. Krzysztofa
Szwagrzyka (IPN) podczas zakłó-

conych przez młodych nacjonalistów Ukrainy obchodów 74. rocznicy zbrodni, dokonanej przez
ukraińskich nacjonalistów z SS-Galizien i OUN-UPA. Obszerniej o obchodach na stronie 5.

NOLITE IUDICA- Banderyzm w Kra- Obiektywne badaRE, UT NON IUDI- kowie rok 2011....
nia wspólnej części
CEMINI. (Polacy i W relacjach miedzy ludźmi ist- historii....
odwieczna niepisana zasada: Uważa się, że za „granicą ryską”
żydzi-spór w rodzi- nieje
przyjaciel mojego przyjaciela jest (wg spisów sowieckich z początnie?)
moim przyjacielem, a wróg mo- ku lat 30 XX w) zostało ponad
Moje osobiste i jak najbardziej
prywatne stanowisko wobec
oczywistego i jawnego już konfliktu pol-żyd. Dojrzewało i ewoluowało bardzo długo. Pamiętam
pierwszy zaistniały fakt w postaci
pojawienia się artykułu w G.W.
autorstwa niejakiego p. Cichego o
rzekomym....strona 6.

jego przyjaciela jest moim wrogiem. Nie jest możliwe utrzymywanie przyjacielskich stosunków
bez respektowania tej oczywistej
prawdy! Niebawem, z wizytą do
Krakowa przyjeżdżają radni Miasta Lwowa, ...strona 10.

milion osób, które deklarowały
narodowość polską. Wobec nieudanej próby utworzenia z nich na
terenie ZSRR „sowieckiego człowieka” (byli odporni na ideologię
marksistowską......strona 15.

Wspomnienia z
pracy nauczycielskiej na Wołyniu w
latach 1936 – 1939.
-Część 4

Seminaria nauczycielskie jakie
kończyliśmy dobrze przygotowywały nas do zawodu. Religii
prawosławnej w Budkach uczył
ksiądz Michał Siemieniuk, proboszcz z cerkwi prawosławnego
ze Snowidowicz. Odległość ze
Snowidowicz do Budek wynosiła
prawie 7 kilometrów to przyjeżdżało szkoły jeden raz w tygodniu
swoim małym konikiem. Mały
oleski konik ciągnął w lecie maleńki wózek, a. ...strona 29.

Dzisiaj przedstawię dwie moje
ikony, które są ze sobą związane.
Pierwsza to Zwiastowanie, a druga to reakcja Marii na tę nowinę
– czyli spotkanie Marii z Elżbietą. Zanurzmy się po raz kolejny
w rozważania ikonowe tak bliskie przecież naszym kresowym
przodkom. Ciekawa i intrygująca
jest historia Zwiastowania, ale
też spotkanie dwóch Matek to
dla mnie czysta magia i cudowne przesłanie dla nas wszystkich.
Ale od......strona 47.

U Bombacha klawa
wiara wcina precli
ćmi cygara

„Ta to jest wprost nie do wiary”,
śpiewała Włada Majewska w
„Wesołej Lwowskiej Fali”, audycji Radia Lwów, emitowanej
od 16 lipca 1933 do 1939 roku.
Twórcą audycji był Wiktor Budzyński i on też napisał słowa tej
piosenki i skomponował muzykę
specjalnie dla Pani Włady. Audycja w owym czasie niezwykle
popularna, miała słuchaczy składających ze wszystkich warstw
społecznych. Z taką samą atencją...strona 48.

Towarzystwo Pa- Rzecz o Karolinie
Przekonać ludzi nie mięci Narodowej Lanckorońskiej...
Lanckorońska urodziła
Im.
Pierwszego- Karolina
jest łatwo.....
się 11 sierpnia 1898 roku w BuchPolski bergu w Dolnej Austrii w rodzinie
Polsko-ukraiński konflikt w la- Marszałka
tach 1939—1947 powinien być Józefa Piłsudskiego
hrabiego Karola Lanckorońskierozpatrywany także w kontekście
sowieckim. Jest to myśl przewodnia pracy autora, ukraińskiego historyka (Ihor Iljuszyn), piszącego
o sowietyzacji Galicji Wschodniej
i Wołynia w latach 1939—1941 książkę poleca Tomasz Stańczyk
w lutowym ....strona 9.

Dzień 11 listopada 1918 roku w
pamięci Polaków łączy się nierozerwalnie z Józefem Piłsudskim, który zawsze dążąc do niepodległości Państwa Polskiego
stworzył Legiony jako zalążek
przyszłego wojska polskiego.
Przecierpiał.....strona 13.

go (1848-1933), Wielkiego Ochmistrza na dworze imperatora
Franciszka Józefa I. Jej matką
była Małgorzata von Lichnowski
(1863- 1957), trzecia z kolei żona
Karola Lanckorońskiego. Pochodziła z hrabskiego prusko- śląskiego rodu, .....strona 16.

Zburzone przez Ukraińców kościoły w diecezji łuckiej 1941 – 1945.
Lista na stronie 40
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Uroczystości upamiętniającej zagładę Huta Pieniacka w banderowskich barwach.
Huty Pieniackiej i Korościatyna na Andrzej Łukawski
Podolu, oraz na Wieczór Kresowy
z Tomaszem Kubą Kozłowskim.
Stanisław Szarzyński

25 lutego, w Hucie Pieniackiej
odbyły się obchody 74. rocznicy zbrodni, dokonanej przez
ukraińskich nacjonalistów z
SS-Galizien i OUN-UPA.
Z okazji rocznicy, swój list do
zebranych wystosował prezydent Andrzej Duda który odczytał minister Adam Kwiatkowski.

STOWARZYSZENIE PAMIĘCI POLSKICH TERMOPIL I
KRESÓW W PRZEMYŚLU im.
Ks. Bronisława Mireckiego,
PRZEMYSKIE RODZINY KRESOWE, KLUB INTELIGENCJI
KATOLICKIEJ W PRZEMYŚLU
Zapraszają do udziału w uroczystościach upamiętniających 74
rocznicę zagłady polskiej miejscowości HUTA PIENIACKA na
Podolu
niedziela - 11 marca 2018r. - Kościół pw. Św. Trójcy w Przemyślu
godz. 1500 - Msza św. za mieszkańców Huty Pieniackiej i Korościatyna zamordowanych przez OUN-

UPA i SS „Galizien”
godz. 16 00 - Modlitwa , złożenie
kwiatów i zapalenie zniczy pamięci przy pomniku martyrologii
Polaków w Hucie Pieniackiej i na
Kresach (pomnik w murze klasztornym)
poniedziałek - 12 marca 2018r.–
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
godz.1730 - Wieczór Kresowy z
Tomaszem Kubą Kozłowskim –
prelekcja multimedialna - „Kamienie Wołać Będą! Janowej Doliny
- Rozkwit i Zagłada”
		
„NIE O ZEMSTĘ, LECZ O
PRAWDĘ WOŁAJĄ OFIARY”

9 lutego 2018r., odszedł na wieczną wartę w wieku 66 lat
Ś.P.

ks. ppłk AndrzejJAKUBIAK

Panie i Panowie!
Spotykają się Państwo dzisiaj w
miejscu, które 74 lata temu – w
ciągu jednego dnia – z dużej,
tętniącej życiem wsi zostało zamienione w martwe pustkowie.
Zbrodnia ludobójstwa, popełniona tutaj przez ukraińskich
żołnierzy i policjantów na służbie hitlerowskiej III Rzeszy
Niemieckiej oraz ukraińskich
nacjonalistów przyniosła zagładę około tysiąca ludzi: polskich
mieszkańców Huty Pieniackiej
oraz ukrywanych przez nich
Żydów i uciekinierów z innych
miejscowości Wołynia i Podola.
W imieniu państwa i narodu
polskiego pochylam dzisiaj głowę na znak hołdu dla męczeństwa ofiar. Ich niewinna śmierć,
zadana jedynie dlatego, że byli
Polakami, przeraża ogromem
okrucieństwa.
Zarosły zgliszcza ich domostw i
zbiorowe mogiły, ale pamięć o
rzezi trwa i wciąż jest bolesną
raną w polskiej duszy. Nie wol-

no nam o niej zapomnieć, nie
wolno odwracać od niej oczu.
My, współcześni Polacy, jesteśmy to winni naszym wymordowanym rodakom. Ale jest to
też nasz obowiązek wobec potomnych: pamiętać i wyciągać
wnioski.
Pamięć o dokonanej tutaj rzezi
niesie także zobowiązanie, by
przyszłość opierać na solidnym
fundamencie prawdy, nie zaś na
fałszu, zapomnieniu, wyparciu.
My, Polacy, chcemy dobrych
relacji z Ukraińcami. Uważamy, że nasze narody potrzebują
siebie nawzajem, aby oba nasze
państwa były silne i bezpieczne.
I dlatego potrzebujemy też pamięci i prawdy o tym, co zdarzyło się tutaj 28 lutego 1944 roku
– aby nic podobnego nigdy wię-

Werbista, kapelan Ordynariatu Polowego, kapelan
Środowiska Żołnierz 27 WDP AK w Warszawie
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 13 lutego w Lindowie.

Rodzina, potomkowie żołnierzy 27 WDP AK, Kresowy
Serwis Informacyjny.

6 lutego 2018r., odszedł na wieczną wartę w wieku 77 lat
Ś.P.

Stanisław CZYŻ

Członek zespołu muzycznego Chawira
Fundacji Ocalenia Kultury Kresowej
Rodzina, Fundacja Ocalenia Kultury Kresowej, Prezes
Karol Wróblewski, Redakcja Kresowego Serwisu Informacyjnego, Bogusław Szarwiło, Andrzej Łukawski,
Aleksander Szumański z małżonką Aliną

6 lutego 2018r., odszedł na wieczną wartę w wieku 90 lat
Ś.P.

mgr Jerzy KORZEŃ

Prezes Towarzystwa Pamięci Narodowej
im. Pierwszego Marszałka Polski
Józefa Piłsudskiego, autor pomnika upamiętniającego
ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na Kresach II rp
Na cmentarzu rakowickim w Krakowie na pomniku widnieje inskrypcja według C.K. Norwida.

Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć
tracą życie.
Aautor medalu - w hołdzie komendantowi

cej się nie powtórzyło i aby nasze relacje opierały się na mocnych podstawach i wzajemnym
zaufaniu.
Pod krzyżem upamiętniającym
zabitych odprawiono nabożeństwo żałobne. Za dusze zmarłych
modlili się potomkowie pomordowanych, wśród nich Małgorzata Gośniowska-Kola – prezes
stowarzyszenia Huta Pieniacka.
Zgromadzonych na uroczystościach zbulwersowała tablica
umieszczona niedawno (pomnik
został zniszczony) przy pomniku ofiar, na której napisano, że w
Hucie Pieniackiej działały polskie bojówki, a za mord odpowiedzialni są niemieccy naziści.
W bliskiej odległości od pomnika przy którym odbywały się
uroczystości manifestowali młodzi Ukraińcy nacjonaliści najprawdopodobniej z banderowskiej bojówki którzy przynieśli
ze sobą flagi w banderowskich
barwach.
Szacuje się, że w Hucie Pieniackiej w lutym 1944 roku zamordowano około tysiąca Polaków.
Mordu dokonały oddziały SS
Galizien i oddziały UPA

Ks. Tadeusz Pater odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Odrodzenia Polski
Stanisław Szarzyński

W dniu 13.02.2018r.
w Sali Kolumnowej
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w
Rzeszowie odbyła się
uroczystość wręczenia
odznaczeń
państwowych nadanych przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę oraz wyróżnień honorowych.
Wojewoda Podkarpacki - Pani Ewa Leniart
odznaczyła Krzyżem
Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski
cztery osoby, w tym
Księdza Seniora Tadeusza Patera – Kresowianina, przemyskiego

Salezjanina, za wybitne zasługi
w kultywowaniu i upowszechnianiu historii Polaków na Kresach
Wschodnich. Kolejną osobą wyróżnioną, pochodzącą z Kresów
była Pani podporucznik Joanna
Cieślik- Dołęga –łączniczka AK
Okręgu Lwów, pseudonim „Teresa” otrzymała Patent-Dyplom
”Weterana Walk o Wolność i
Niepodległość Ojczyzny nadany
przez Prezesa Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej na
wniosek Szefa Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Z Kresowym pozdrowieniem,
Stanisław Szarzyński Prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskich
Termopil i Kresów w Przemyślu.
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Przemyśl upamiętnił Ks. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka
- „Niezłomnego Pasterza Kościoła” w 100. rocznicę urodzin
Stanisław Szarzyński

W czwartek 1.02.2018r. w Przemyskim Seminarium Duchownym odbyła się sesja naukowa
poświęcona śp. Księdzu Arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi w 100 rocznicę urodzin.
Ksiądz Ignacy Tokarczuk w dniu
3.12.1965r w Przemyskiej Katedrze przyjął sakrę biskupią z rąk
prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Ojciec Święty J.P II będąc w
Przemyskiej Katedrze 2 czerwca
1991r. podniósł ks. biskupa Ignacego Tokarczuka do godności arcybiskupiej. W 1993r przeszedł
na emeryturę, ale do końca życia
był bardzo aktywnym duchowym
przewodnikiem wierzących, wal-

czących o prawdę.
W dniu 3
maja 2006r. z rąk Prezydenta Lecha Kaczyńskiego otrzymał najwyższe odznaczenie państwowe
– „Order Orła Białego” w uznaniu zasług za działalność na rzecz
przemian demokratycznych w
Polsce. Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polski, a także Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
rok 2018 poświęcony będzie pamięci „Niezłomnego Arcybiskupa”.
W sesji naukowej w Seminarium Duchownym, ze swoimi
wspomnieniami o swojej bliskiej
współpracy z Ks. Arcybiskupem
I. Tokarczukiem wystąpili: Ks.

dr. Henryk Borcz, ks. prof. Józef Wołczański, ks. dr. Andrzej
Skiba oraz Biskup Edward Białogłowski , który przez wiele lat
był sekretarzem biskupa. Klerycy
przedstawili sztukę o ks. Arcybiskupie i Jego pracy jako Ordynariusza Archidiecezji Przemyskiej.
Był też archiwalny wywiad z
Arcybiskupem I. Tokarczukiem
udostępniony przez TVP Rzeszów.
Muzeum Archidiecezjalne w
Przemyślu otworzyło wystawę, a
zarazem Izbę Pamięci poświęconą
Arcybiskupowi I. Tokarczukowi
w 100 rocznicę urodzin. Uczestnicy wystawy obejrzeli wiele pamiątek z czasów pasterskiej posługi Arcybiskupa w Przemyślu.
Ks. dr. Henryk Borcz pokazał zebranym urządzenie podsłuchowe
jakie zamontowane były w latach
1962 do 1975 za grzejnikami c.o.
w pomieszczeniach pałacu biskupiego, gabinecie biskupa oraz pomieszczeniach Kurii.
Wieczorem w Katedrze odprawiona została Msza św. w intencji
Arcybiskupa.
W koncelebrze uczestniczyło
wielu księży z udziałem ks. Arcybiskupów: Adama Szala
i Józefa Michalika, Biskupów:
Stanisława Jamrozka i Edwarda Białogłowskiego, który przewodniczył koncelebrze. Homilię wygłosił ks. Abp Adam Szal.
Po Mszy św. wiele osób, a także
poczty sztandarowe NSZS „Solidarność”, Związku Zawodowego
Solidarność Rolników i Technikum Nr.8 im. Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka w Przemyślu, zeszło do krypty by pomodlić się i
pochylić sztandary przy grobie
Czcigodnego, Niezłomnego Pasterza- Obrońcy Prawdy, Wiary
i Wolności.
Ks. Arcybiskup
Ignacy Tokarczuk był Honorowym Obywatelem wielu miast na
Podkarpaciu, w tym Przemyśla,
gdzie był również Honorowym
Członkiem Klubu Inteligencji

Katolickiej.
Stanisław Szarzyński
P.S. Klub Inteligencji Katolickiej
dla uczczenia pamięci Czcigodnego Ks. Arcybiskupa I. Tokarczuka –Honorowego Członka
KIK, oraz Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu, dla uczczenia
pamięci Ks. Bronisława Mireckiego – Patrona SPPTiK. organizują patriotyczną pielgrzymkę autobusową na Kresy, którą
chcemy również upamiętnić 100.
Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski.
Pielgrzymka
będzie pod duchowym przewodnictwem Ks. prałata Stanisława
Czenczka – kapelana KIK i SPPTiK.
Odwiedzimy Łubianki
Wyższe – miejsce urodzenia Ks.
Arcybiskupa, gdzie świadkiem
historii jest tylko pomnik ku czci
Matki Bożej wybudowany przez
Marią i Szymona Tokarczuków
/na 10 urodziny Ignacego/ jako
wotum wdzięczności rodziców
za zdrowie syna./ 3 córki wcześniej zmarło./
Kolejnym etapem pielgrzymki będą Hałuszczyńce, gdzie na
miejscowym cmentarzu zapalimy
znicze na grobie Ks. Bronisława
Mireckiego Patrona naszego Stowarzyszenia Pamięci Polskich
Termopil i Kresów w Przemyślu. Bronisław Mirecki mając
16 lat, jako ochotnik walczył z
bolszewikami w sierpniu 1920r.
pod Zadwórzem. Był jednym z
12 ocalałych, poległo 318 „Orląt Lwowskich”.
Do udziału
w pielgrzymce zaprosimy Panią
Marię Mirecką – Loryś, siostrę
Ks. Bronisława Mireckiego, któ-

ra od wielu lat uczestniczy w
Zadwórzu w corocznych uroczystościach upamiętniających Bohaterstwo „Orląt Lwowskich” w
Bitwie pod Zadwórzem zwanej
„Polskimi Termopilami” Pani
Maria, - 7.02.2018r. będzie świętować swoje 102 urodziny.
W
ubiegłym roku była z pielgrzymkami kilka razy na Kresach, dlatego mam nadzieję, że Pani Maria Mirecka –Loryś – Honorowy
Członek naszego Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i
Kresów w Przemyślu, w dobrym
zdrowiu zaszczyci nas swoim
uczestnictwem w naszej pielgrzymce.
Trasa pielgrzymki /czwartek
-niedz.26 – 29.04.2018r. Czwartek - Przemyśl - Złoczów –Tarnopol, Piątek– Tarnopol – Hałuszczyńce – Zbaraż – Łubianki
Wyższe – Wiśniowiec – Krzemieniec- Poczajów. Sobota –Poczajów - Podkamień –Huta Pieniacka / Msza Św. przy pomniku
zagłady ponad 1000 mieszkańców polskiej miejscowości Huta
Pieniacka/
-Podhorce
–Olesko –Busk / modlitwa przy
grobach Legionistów/ - Horpin
/ modlitwa przy pomniku poległych w walkach z bolszewikami w sierpniu 1920r.-„Polskie
Termopile”/ - Lwów. Niedziela –Lwów - Msza Św. w Kaplicy
Cmentarza Obrońców Lwowa,
-Lubień Wielki- Komarno -Przemyśl.
Stanisław Szarzyński
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, Stowarzyszenia Pamięci
Polskich Termopil i Kresów w
Przemyślu.
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Wspomnienie o Kapelanie Do Prezesa Polskiej

Telewizji

Artur Piętka

Ksiądz Podpułkownik Andrzej
Jakubiak to pierwszy i jak na razie do wyboru następnego, jedyny Kapelan Okręgu Wołyńskiego
Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej. Zapoznałem
Księdza Andrzeja mniej więcej
w 2012 roku, bo chyba wówczas
został Kapelanem Wołyniaków
ŚZŻAK... Wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna z nieodzowną brodą, o wyrazistej twarzy i
mocnym, wyrazistym głosie,
idealnie pasował na kapelana,
tak wojskowego, jak i byłych
żołnierzy tułaczy z Wołynia, a
więc Kombatantów... Od kiedy
został, pozwolę sobie rzec, Naszym Kapelanem, od razu przypadł środowisku do gustu... Dał
się lubić. Towarzyski, rozmowny, z tym swoim nieodzownym
przerywnikiem „Kurka”, gdy
chciał podkreślić zaistniały problem, typowy swój chłop! Ba
swoją wyrazistość podkreślał
również w bezkompromisowych kazaniach na dorocznych
mszach świętych za żołnierzy
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty
Armii Krajowej, które to msze
zawsze odbywają się pod koniec
stycznia, a zostały przeniesione
właśnie w 2012 roku z Sanktuarium Matki Bożej Swojczowskiej w Otwocku do Katedry
Polowej Wojska Polskiego w
Warszawie. Obraz Matki Bożej
Swojczowskiej pochodzi z polskiej wsi Swojczów na Wołyniu,
której mieszkańców wymordowali w niedzielę w kościele
podczas mszy świętej ukraińscy
oprawcy... Tak więc ostatnie lata
życia doczesnego, Księdzu Pułkownikowi Andrzejowi Jakubiakowi upłynęły na lekturze biuletynów 27 WDPAK i książek
o tematyce ludobójstwa na ludności polskiej dokonanego przez
ukraińskich oprawców na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej,
które co i rusz przynosił mu Ko-

Bożena Ratter

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Polskie
Radio Katowice zapraszają na cykl
audycji nawiązujących do kalendarza ściennego na rok 2018, wydanego przez katowicki oddział IPN
„Z myślą o Niepodległej”, w setną
rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości.

lega Zbyszek Tchórzewski... Z
oddaniem prowadził okolicznościowe nabożeństwa na Skwerze
Wołyńskim na warszawskim Żoliborzu. Z Księdzem Andrzejem
spotykaliśmy się też, gdyż lubił
się gościć, w Jego mieszkaniu w
bloku na osiedlu wojskowym w
Warszawie-Wesołej, gdzie miał
dużo pamiątek... Nie chwalił się
swoją posługą misjonarską w tak
ciekawych i egzotycznych zakątkach świata, jak Filipiny, co najwyżej wspominał o tym, ze znał
środowisko żołnierzy GROM-u,
w tym gen. Petelickiego, gdyż
był ich kapelanem. W środowisku Wołyniaków odnalazł się
doskonale, gdyż chyba z racji
poglądów na dramat Kresowian,

szczególnie Wołyniaków, został
oddelegowany przez księdza
biskupa polowego na tak newralgiczną i delikatną posługę,
jak bycie ojcem duchowym dla
doświadczonego tragedią środowiska kresowych Polaków...
Było to słychać w jego wyrazistych, płomiennych kazaniach,
głównie w Katedrze Polowej
WP. Pomógł środowisku wołyńskiemu odnaleźć się w katedrze,
gdzie dzięki Niemu odbywają
się również po każdej rocznicowej mszy świętej spotkania połączone z konferencją na temat
27 WDPAK... Jednym zdaniem,
Osobę Księdza Andrzeja będzie
trudno zastąpić... Księże Andrzeju, Niech Dobry Pasterz,
Jezus Chrystus, przygarnie nas
wszystkich do Siebie, tak, jak
Ty roztaczałeś opiekę nad tak
doświadczonymi
owieczkami
z Naszej Umęczonej Kresowej
Ziemi! Amen! :-)

Na kartach kalendarza przedstawiono postacie dwunastu działaczy,
dążących do włączenia Górnego
Śląska w granice odradzającej się
Rzeczypospolitej. Kalendarz ma
zatem wymiar symboliczny i jest
hołdem złożonym wszystkim tym,
dzięki którym to, co wydawało się
dla wielu marzeniem nie do spełnienia, stało się faktem. Każda audycja
opisuje konkretną postać „przypisaną” danemu miesiącowi i w
tymże miesiącu będzie emitowana.
Program opracowany we współpracy z historykami z IPN (ipn.gov.pl)
Pierwsza audycja została wyemitowana na antenie Polskiego Radia
Katowice 14 stycznia 2018 r., o
godz. 12.30, była poświęcona Ignacemu Nowakowi (1887–1966), lekarzowi, działaczowi narodowemu,
uczestnikowi powstania wielkopolskiego.
Kolejna audycja Telenowyny została wyemitowana na antenie
TVP3 Warszawa dzisiaj o godz.
0.40. Jest to program mniejszości
ukraińskiej w Polsce (wersja językowa ukraińska, polskie napisy).
Prezentacja zespołów ludowych
i kalendarza na 2018 rok z obiektami kultury Łemków. Piotr Tyma
podsumowując rok 2017 mówi o
szeregu inicjatyw w Przemyślu, jak
programy i projekcje filmowe dla
dzieci. Wygraliśmy też projekt na
2 mln euro w ramach Wspólnoty
Transgranicznej,
przeznaczymy
część funduszu na Narodnyj Dim w
Przemyślu- opowiada Piotr Tyma.
Czy obywatele Ukrainy, emigranci
włączają się w działalność Związku Ukraińców w Polsce?– pada
pytanie. „Związek przestał być w
Polsce jedyną organizacją Ukraińców. W Warszawie, Krakowie i
Wrocławiu możemy mówić o plu-

ralizmie ukraińskich środowisk,
stąd rodzi się potrzeba współpracy
na różnych poziomach wymiany
doświadczeń. Teraz rozpoczęliśmy ciekawy projekt monitoringu przejawów anty ukraińskich
na terytorium Polski, włączyliśmy do niego także obywateli
Ukrainy- odpowiada Piotr Tyma.
Zwracam się z pytaniem do Prezesa Polskiej Telewizji, Jacka
Kurskiego. Czy Pana hasło, „Telewizja jest otwarta dla wszystkich”
oznacza, iż na antypolskie działania również? Czy Rada Programowa TVP3 Warszawa wie o planach Piotra Tymy? Czy rośnie nam
wschodni RAŚ? Czy zorientujemy
się dopiero wtedy, gdy wspólnie
będziemy oddawać cześć ofiarom
walki z bolszewicką (komunistyczną) ideologią? Kto finansuje
ten „ciekawy projekt monitoringu” ? Mam też inne pytania. Kto
będzie beneficjentem budowanych
w Przemyślu mieszkań z programu polityki społecznej, „mieszkania dla młodych”? A Ministerstwo
Spraw Zagranicznych oraz konsulów polskich na terenie Ukrainy
pytam, jakie są nadzieje na program
telewizyjny dla mniejszości polskiej na Ukrainie? Zwłaszcza gdy
likwiduje się dojazd środków transportu publicznego do polskiej wsi,
której poświęcony był program
Nowy Wschód w TVP Polonia.
W Poranku Radia Wnet Monika
Rogozińska, która regularnie organizuje wyprawy na ośmiotysięczniki, w tym na „Nagą Damę” opowiedziała o doskonałym przygotowaniu ekipy ratowników, ponieważ
wiedzą, że „największym mordercą w Himalajach nie są lawiny,
szczeliny itd. Tylko brak tlenu i
odwodnienie!”. A o tym nie zawsze
wiedzą lub nie pamiętają próbujący
pokonać najwyższe szczyty świata.
Jest autorką powieści „Polowanie
na Matkę. „To opowieść o odwiecznej walce zła z dobrem. O sile polskiej tożsamości, która sprawia, że
naród jest nie do pokonania. O źródle, z którego czerpie swą moc. Ta
książka to przepis na niezłomność”.
Bożena Ratter

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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W Hucie Pieniackiej już nie można
się nawet spokojnie modlić
Sławomir Tomasz Roch

Podłość ukraińskich nacjonalistów na współczesnej Ukrainie nie
zna już granic zwykłego rozsądku
i kultury, nawet dziś przeszkadzają modlić się spokojnie ludziom
i to w miejscach kaźni! W niedzielę 25 lutego 2018 r. z okazji
74. rocznicy zbrodni w Hucie
Pieniackiej, dokonanej przez
Ukraińców z ukraińskiej dywizji SS-Galizien oraz związanych
z OUN/UPA, odbyły się obchody
upamiętniające ofiary.
W nieistniejącej dziś dużej, polskiej wsi w obwodzie lwowskim
w uroczystościach uczestniczyły
rodziny zabitych, polscy mieszkańcy Ukrainy oraz przedstawiciele władz Polski, m.in. wiceminister spraw zagranicznych Jan
Dziedziczak i sekretarz stanu w
Kancelarii Prezydenta RP Adam
Kwiatkowski, który odczytał list,
wystosowany przez prezydenta
Andrzeja Dudę:
Panie i Panowie!
Spotykają się Państwo dzisiaj w
miejscu, które 74 lata temu – w
ciągu jednego dnia – z dużej, tętniącej życiem wsi zostało zamienione w martwe pustkowie. Zbrodnia ludobójstwa, popełniona tutaj
przez ukraińskich żołnierzy i policjantów na służbie hitlerowskiej
III Rzeszy Niemieckiej oraz ukraińskich nacjonalistów przyniosła
zagładę około tysiąca ludzi: polskich mieszkańców Huty Pieniackiej oraz ukrywanych przez nich
Żydów i uciekinierów z innych
miejscowości Wołynia i Podola.
W imieniu państwa i narodu polskiego pochylam dzisiaj głowę na
znak hołdu dla męczeństwa ofiar.
Ich niewinna śmierć, zadana jedynie dlatego, że byli Polakami,
przeraża ogromem okrucieństwa.
Zarosły zgliszcza ich domostw i
zbiorowe mogiły, ale pamięć o
rzezi trwa i wciąż jest bolesną
raną w polskiej duszy. Nie wolno
nam o niej zapomnieć, nie wolno

odwracać od niej oczu. My, współcześni Polacy, jesteśmy to winni
naszym wymordowanym rodakom.
Ale jest to też nasz obowiązek wobec potomnych: pamiętać i wyciągać wnioski.
Pamięć o dokonanej tutaj rzezi niesie także zobowiązanie, by
przyszłość opierać na solidnym
fundamencie prawdy, nie zaś na
fałszu, zapomnieniu, wyparciu.
My, Polacy, chcemy dobrych relacji z Ukraińcami. Uważamy, że
nasze narody potrzebują siebie
nawzajem, aby oba nasze państwa
były silne i bezpieczne. I dlatego
potrzebujemy też pamięci i prawdy o tym, co zdarzyło się tutaj 28
lutego 1944 roku – aby nic podobnego nigdy więcej się nie powtórzyło i aby nasze relacje opierały
się na mocnych podstawach i wzajemnym zaufaniu.
[Źródło: Prezydent.pl]
Neobanderowcy zakłócali doroczne obchody w Hucie Pieniackiej
Uroczystości odbyły się przed
krzyżem pamięci ofiar tragedii
Huty Pieniackiej. Niestety doszło
także do szakaradnego, podłego
incydentu ze strony kilkudziesięciu Ukraińców, którzy stanęli
nieopodal pod „banderowskimi”
flagami i skandowali, usiłując
zakłócić obchody: „Bandera jest
naszym bohaterem”. Nadto robili
to podczas modlitwy ekumenicznej, jednak ze względu na wzmożoną ochronę policji nie doszło do
incydentów.
To nie jedyne zresztą kwiatki, którym witano Polaków, otóż cała
okolica i drogi, udekorowane były
baanderowskimi czerwono-czarnymi flagami OUN-UPA. Poinformował o tym na swoim profilu na
jednym z portali społecznościowych dr hab. Andrzej Zapałowski, który napisał: „Oczywiście
dzisiejsze uroczystości, w których
uczestniczyli m.in. przedstawiciele rządu RP zostały przywitane
przez bojówki ukraińskich nacjo-

nalistów. Także trasa poprzez wioski do pomnika była udekorowana flagami banderowskimi. Koło
samego pomnika umieszczono
tablicę z informacja w trzech językach która absolutnie fałszuje
prawdę historyczną”. Polscy goście obecni na uroczystościach w
Hucie Pieniackiej, rzeczywiście
nie mogli nie zauważyć tablicy
stojącej obok pomnika ofiar tragedii, na której po ukraińsku, po
polsku i angielsku napisano, że za
zbrodnię odpowiadają „niemieccy
naziści”, a we wsi działały „polskie bojówki”.
Historyk Mychajło Hałuszczak z
nacjonalistycznej partii Swoboda
miał wyznać bezceremonialnie
PAP: „Jesteśmy przeciwni temu,
by Polska narzucała nam swoją
wersję naszej historii i wskazywała, kogo możemy traktować jako
naszych bohaterów, a kogo nie”.
A przekonując, że akcja

/ Polsat News Obchody 74. rocznicy mordu w Hucie Pieniackiej zakłócone przez ukraińskich nacjonalistów - Polsat News

ma charakter pokojowy, dlatego
nie zbliżają się do Polaków, żeby
nie prowokować incydentów,
mówił dalej: „Dziś Polska swoją
ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej zakazuje czerwono-czarnych flag i tym samym zaprzecza
prawu Ukraińców do swojej walki
narodowo-wyzwoleńczej i do własnego państwa. Szanujemy Polskę,
szanujemy prawo każdego narodu
do posiadania swoich bohaterów
i swojego państwa. Ale nie rozumiemy, dlaczego Polska zabrania
tego samego nam i zaczyna dyktować Ukraińcom ukraińską historię.”
To chyba nie jest jeszcze czas
kiedy możemy mówić o pojednaniu.
Naturalnie obecni tym Polacy
nie byli specjalnie zachwyceni
takim powitaniem. Małgorzata
Gośniowska-Kola, prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka oceniła
w rozmowie z dziennikarzami
powiedziała: „Huta Pieniacka to
miejsce, które uczy pokory. Od
wielu lat nasze rodziny walczą o
pamięć zmarłych. Dziś przyjechaliśmy tutaj z modlitwą i to jest nasz
główny cel. Są jednak osoby, którym nie podoba się nasz przyjazd.
Widzieliśmy manifestację, flagi
banderowskie, słyszeliśmy okrzyki. A Huta Pieniacka to przecież
miejsce, gdzie zamordowano ponad tysiąc osób”.
Z kolei obecny na uroczystościach
wiceprezes IPN Prof. Krzysztof
Szwagrzyk wyznał: „Jest to kolejny element prowokacji, z którym
spotkaliśmy się w tym miejscu. Nie
może być to odebrane inaczej, jak
prowokacja ze strony pewnych sił
ukraińskich, które chcą na nowo

pisać historię. Bez względu na
to, ile by się takich tablic nie pojawiło, nic nie zmieni faktu, że 28
lutego 1944 roku mieszkańcy Huty
Pieniackiej zostali wymordowani
przez Ukraińców w służbie niemieckiej”.
I dodał jednoznacznie: „Bolesnym jest także fakt, że witają
nas tutaj flagi banderowskie. To
chyba nie jest jeszcze czas, kiedy
możemy mówić o pojednaniu. To
jest jednak czas, kiedy możemy
mówić, że państwo polskie spełni swój obowiązek wobec ofiar i
jak nie dziś, to za 10 albo 50 lat
zostaną odnalezione doły śmierci
ze szczątkami Polaków mordowanych przez Niemców, Sowietów i
Ukraińców”.
Jak widać podłość ukraińskich
nacjonalistów nie zna granic, nawet dziś przeszkadzają modlić się
spokojnie ludziom i to w miejscach kaźni! Istnieje duże prawdopodobieństwo iż ci ludzie
znów zdolni byliby nawet bestialsko mordować, gdyby znów
wybuchła wojna, a okoliczności
byłyby ku temu sprzyjające. Kto
będzie miał odwagę powiedzieć,
że do tego by nie przyszło?!
Tamten brzemienny w skutkach
napad na wieś Huta Pieniacka
miał miejsce 28 lutego 1944 r. i
według różnych danych w Hucie
Pieniackiej straciło życie od 600
do 1200 osób. Zgodnie z ustaleniami śledztwa Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Krakowie, w wyniku pogromu w Hucie
Pieniackiej zostało zamordowanych około 850 osób.
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NOLITE IUDICARE, UT NON IUDICEMINI
(POLACY I ŻYDZI-SPÓR W RODZINIE?)
Janusz Niewolański
Moje osobiste i jak najbardziej
prywatne stanowisko wobec oczywistego i jawnego już konfliktu
pol-żyd. Dojrzewało i ewoluowało
bardzo długo. Pamiętam pierwszy
zaistniały fakt w postaci pojawienia się artykułu w G.W. autorstwa
niejakiego p. Cichego o rzekomym
mordowaniu żydów w trakcie
Powstania Warszawskiego przez
żołnierzy A.K. Stało to w całkowitej sprzeczności z moją wiedzą
co prawda niedoskonałą ale jednak całkiem pokażną- o powstaniu przeczytałem chyba wszystko
co było dostępne do przeczytania
(zadanie domowe odrobiłem nadzwyczaj sumiennie) ,poznałem i
osobiście rozmawiałem z wieloma
powstańcami zwłaszcza ze środowiska bat. „Zośka” i „Parasol”
,nobilituje mnie tu ,mówiąc nieskromnie znajomość i wspaniała
niezapomniana rozmowa z legendarnym S.Broniewskim-”Orszą”,
przed oczami ukazały mi się też
natychmiast zdjęcia i opisy oswobodzenia żydów z tzw.”Gęsiówki” przez powstańców z komp.
„Giewonta” bat. „Zośka”. Żydzi
jeszcze w pasiakach stali w towarzystwie znanych mi zarówno z
opisów książkowych jak i osobiście (B.Deczkowski-”Laudański”)
powstańców-harcerzy. Nadmienię
tylko ,iż na przełomie lat 70/80 w
rocznicę powstania na Powązkach
bywałem wielokrotnie. Wielu żydów walczyło z nimi ramie w ramię do ostatnich dni głównie przy
„Radosławie” co zostało opisane i
jest osobom zainteresowanym powszechnie znane. Aby dopełnić temat dodam jeszcze, iż mój dziadek
był d-cą plutonu „1750” i adiutantem kpt. A.Bożejki ps.”Bohun” w
VII obwodzie A.K.-”OBROŻA”
a w drużynie plutonu służyli dwaj
jego synowie-bracia mojej matki.
Jakże absurdalne i oderwane od
rzeczywistości wydają się być zarzuty mordowania niewinnych żydów wobec tych wszystkich relacji
a zwłaszcza w konfrontacji znajomości tych wszystkich wspaniałych ludzi i jak uwłaczające byłyby
dla nich te oszczerstwa.
Gdy pojawiła się sprawa „Jedwabnego” to pomimo mieszanych
uczuć związanych z licznymi zastrzeżeniami co do genezy jak i
przebiegu tego strasznego wydarzenia. Nadal jednak nie widziałem potrzeby dzielenia się moimi
wątpliwościami czy wręcz posiadania diametralnie odmiennej opinii, bowiem uważałem to za mimo
wszystko nie do końca groźny konflikt w rodzinie: my etniczni Polacy i oni nasi polscy Żydzi-bracia.
Wspólna przecież wielowiekowa
historia, ściągali do nas z całej Europy niechciani i prześladowani (w
rodzinie M. Hemara przechowywana była żywa pamięć o przodku
spalonym na stosie w Hiszpanii),przybywali do kraju znanego i
słynnego z tolerancji, wszak w płonącej stosami Europie Polska była
wyjątkiem, zostali zaakceptowani
(„non est Iudaeus,neque Polacaeus;non est servus,neque liber”) i
mieli prawa niedostępne im w innych krajach. O równoprawnym

statusie Żydów niech zaświadczy
historyczne wydarzenie z 1655
roku kiedy to 40000 Kozaków i
Moskali oblegało Lwów ,Chmielnicki zażądał okupu i przedstawił
swoje warunki. Jeden z punktów
brzmiał: „Żydzi jako nieprzyjaciele
Chrystusa i wszystkich chrześcijan, aby ze wszystkimi majątkami,
z dziećmi i żonami w niewolę tak
Moskalom jak Kozakom zostali
wydani i aby ich nie bronili obywatele”.

każdemu napotkanemu wykrzykują w twarz: niema już „Waszej Polski”. Żydzi pluli i ciskali kamieniami w szeregi wziętych do niewoli
żołnierzy i policjantów. Pojedynczych wyłapywali i oddawali na
niechybną śmierć sowietom. Kilku
Żydów napotkanemu sowieckiemu patrolowi wskazało miejsce
zamieszkania kolegi ojca, wrzeszcząc: „tam mieszka burżujski policjant”. Nigdy potem nie widział już
nikogo z tej rodziny.

W odpowiedzi usłyszał, że Żydzi to
także obywatele Rzeczypospolitej,
znajdują się pod opieką jej prawa,
nie ma więc mowy o wydaniu ich
nieprzyjaciołom. Hetman kozacki
musiał zrezygnować z Żydów. Nie
reagowałem niestety też i nie wyrażałem głośno słusznego oburzenia
gdy pojawiła się książka Grossa „Sąsiedzi”, filmy „Pokłosie”,
„Ida”, niemiecki serial pseudohistoryczny, w którym żołnierze A.K.
są antysemitami.

Z relacji mojego drugiego dziadka, który był archiwistą w Gmachu Sądów przy ulicy Batorego(
wyróżniona wyżej ulica słynna III-cią budą przy nr 5-tym), w ciągu
miesiąca aresztowano wszystkich
sędziów co do jednego i większość pracowników-ich nazwiska
w przyszłości wypełnią opasłe listy katyńskie. Tymczasem NKWD
dokwaterowywało do prywatnych
mieszkań swoich oficerów. W
mieszkaniu ojca pojawił się nowy
lokator-sowiecki politruk, a u jego
kolegi Żyd- oficer NKWD.

Przysłowiową czarę goryczy i
przebranie wszelkiej miary spowodowała dopiero reakcja i brak
zgody na wyciąganie konsekwencji
za używanie frazy: „Polskie obozy
śmierci” oraz lawina poważnych
oskarżeń naszego kraju-Polski i
Polaków o „systemowe” mordowanie Żydów i wręcz współodpowiedzialność za Holokaust. Nie godząc się na ustawę IPN-u szermuje
się bałamutnym argumentem kneblowania badań naukowych kiedy
to własnie my Polacy jesteśmy jak
najbardziej w nich zainteresowani,
proszę w trybie natychmiastowym
rozpocząć ekshumacje w Jedwabnem i badać jak najb. naukowo te
wydarzenia i niech Izrael zbada w
rosyjskich archiwach dokumenty
dotyczące tzw. pogromu kieleckiego. Postanowiłem zatem zabrać
głos i wyrazić moje stanowisko i
opinię zgodnie z posiadaną wcale
nie tak małą mniemam wiedzą. Nie
jestem wprawdzie zawodowym historykiem ani socjologiem, nikim
wybitnym, rzekłbym, że z moim
zakurzonym już cenzusem i bagażem 65 lat ledwo zbliżam się do
średniej intelektualnej naszej krajowej zbiorowości.
I właśnie ta zaledwie przeciętność
czyni mnie osobą reprezentatywną.
Co istotne moja rodzina pochodzi
ze Lwowa za wyjątkiem matki
mojej mamy, która wywodziła się
z Warszawy. Jeden z dziadków
Kazimierz Czarny uczeń gimn. im.
Batorego we Lwowie był jednym z
„Orląt Lwowskich”, walczył potem
w 1 pal.Leg. Był 21 VIII 1919 - w
rembertowskich aktach archiwów
zachował się zapis tego wydarzenia ( KOMBATANT Maj 2000 nr 5
(111)) będąc w tylnej straży dostał
się do niewoli sowieckiej. Z jego
osobistego przekazu wiem, że był
przesłuchiwany i bity przez żydówkę o kruczoczarnych włosach-komisarza Czeka. Został następnego
dnia odbity, czemu zawdzięczał
życie. Przenieśmy się 20 lat później
do końca września 1939 jak wspominał mój ojciec jego żydowscy
koledzy z podwórka cieszą się i

W Bytomiu w mieście, w którym
żyłem ja i moja rodzina stykałem
się z wieloma osobami żydowskiej
proweniencji, co ciekawe nigdy
nie byliśmy uwikłani w jakiekolwiek konflikty wręcz przeciwnie
kwitła między nami przyjaźń i
sympatia. Powróćmy jednak niestety do mrocznych czasów. Jak
nazwać Żyda denuncjonującego
Polaka - Sowietom, czy to aby nie
szmalcownik, a może istnieje inne
określenie. Nie był to odosobniony
przypadek, ktoś przecież sporządzał dla Sowietów listy inteligencji, urzędników, nie wspominając
o sędziach, prokuratorach, wojskowych -szczególnie KOP-istów
i policjantów. Niech się wypowiedzą historycy w ramach badań
naukowych na temat nad-reprezentatywności osób pochodzenia
żydowskiego w aparacie represji i
eksterminacji NKWD i UB.

Za Obronę Lwowa, wojnę 1920,
kampanię 1939 i działalność w
A.K. jemu i wielu innym tragiczny
i okrutny los czasów PRL-u wymierzał niesprawiedliwe i krzywdzące wyroki.

Osobiście zetknąłem się z informacją o 43 Żydach na 62 komisarzy
w Radzie Komisarzy Ludowych
w ZSRR. Ojciec Adama Michnika - Ozjasz Szechter był wysoko
postawionym funkiem Partii Zachodniej Ukrainy ZSRR ( a ojciec
A. Smolara analogicznie Zachodniej Białorusi ZSRR). We Lwowie w 1939 roku był panem życia
i śmierci osób znajdujących się na
listach NKWD. Życie zawdzięczał
mu Andrzej Szczepkowski ojciec
Joanny Szczepkowskiej, uprzedzony zawczasu przez niego o terminie wywózki. Sam Adam Michnik
oznajmił na wiecu wyborczym w
Bytomiu w 1990 roku :”ja też jezdy
zy Lwowa” (chodziłem na wszystkie jego spotkania wyborcze, wówczas byłem jego gorliwym i szczerym sympatykiem).Adaś zapomniał tylko dodać w jakim charakterze przebywał jego tatuś wtedy
we Lwowie. Oddam w tym miejscu
głos Janowi Tomaszowi Grossowi,
który w swojej znakomitej książce
„W czterdziestym nas Matko na
Sybir zesłali” pisze: „Żydzi przyjęli
wchodzących Rosjan entuzjastycznie, ci też mieli do nich zaufanie.
Żydzi zajęli od pierwszej chwili
większość stanowisk w urzędach
sowieckich”(str.29).

Najtragiczniejszym rodzinnym wydarzeniem było jednak zadenuncjowanie i aresztowanie kuzyna
mojego ojca, noszącego zresztą to
samo imię i nazwisko co on-Tadeusz Niewolański, który potem
„odnalazł się” na charkowskiej
„Liście Katyńskiej”. Denuncjatorem był Żyd, jego tożsamość była
powszechnie znana, aresztowanie odbyło się 1 listopada 1939
roku na cmentarzu Janowskim we
Lwowie, kiedy to odwiedził grób
swojej młodszej córki, szostał
otoczony przez sowiecki patrol i
towarzyszącego im rzeczonego
Żyda. Co ciekawe i znamienne o
fakcie dowiedziałem się nie od ojca
lecz przypadkiem w roku 2014 od
jego kuzynki Kamili O. Po latach
przypuszczam dlaczego ojciec nie
wyjawił mi tej dramatycznej historii- chciał zapewne profilaktycznie
uniepotrzebnić u mnie uczucia zemsty i niezdrowych emocji.

...”Żyd z miasteczka Wielkie
Oczy wspomina młodzież żydowską, która założywszy, jak powiada, „komsomoł”, objeżdżała
później cały powiat strącając kapliczki przydrożne i rozbijając je
(YV,03/2821). Nieproporcjonalnie
dużo Żydów zatrudnionych było
w aparacie propagandy. ...”Miejscowa ludność aryjska patrzyła na to złym okiem i spotykano
się często z goźbą popamiętania
nam tego w późniejszym okresie”
(YV,033/666).”I rzeczywiście antysemityzm narastał gwałtownie w
okresie Okupacji bolszewickiej”.
Chwilę później Gross zadaje pytanie: „W jaki sposób zrozumieć i
wytłumaczyć kolaborację Żydów
z władzami sowieckimi ? ...”Przesłanka dla Polaka intuicyjnie oczywista-że organizacja państwowości
sowieckiej na ziemiach zajętych
przez Armię Czerwoną we wrześniu 1939 roku to bezprawie, zaś

Pragnę stanowczo zaznaczyć ,że we
wszystkich tych bolesnych rodzinnych przekazach nikt nigdy nie wypowiadał wobec Żydów jakichkolwiek inwektyw i nie inkryminował
ich postępowania. Dziadka mego
zresztą maltretowała nie tylko owa
żydowska komisarz CzeKa, był też
pobity do nieprzytomności przez
Niemców w czasach konspiracji a
po wojnie w 1954 w Zabrzu-Rokitnicy został pobity- brutalnie skopany przez Polaków (Ślązaków?) w
niejasnych i tajemniczych okolicznościach ;z otwartej rany na biodrze
wywiązała się gruźlica kości, kilka
operacji ich skutkiem krótsza noga,
śmiesznie nieporadny ogromny but
ortopedyczny i wizyty w szpitalach
tyle zapamiętałem oczami dziecka.
Zmarł przedwcześnie zachowany
w mej nieodżałowanej pamięci.

wzięcie w niej udziału w pewnych
eksponowanych rolach, to akt zdrady narodowej- była dla Żyda pozbawiona sensu”(str.30).
Tak oto wyglądały stosunki między
Polakami a Żydami na okupowanych przez Rosję Kresach Wschodnich - a była to połowa terytorium
Polski. Na tych terenach
na długo przed Katyniem Sowieci
prowadzili politykę planowej eksterminacji państwowotwórczych
warstw społeczeństwa, wysługując
się przy tym Żydami. W czerwcu
1941 po wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej na kresach do rozdawania kart i pisania historii równie
krwawej po Rosji wkraczają Niemcy, ale zanim wejdą to specjalne
oddziały likwidacyjne NKWD
zdołają wymordować w okrutny,
przerażający i niespotykany sposób
około 50000tyś.ludzi,trzymanych
w więzieniach wielu kresowych
miast (w samym Lwowie było 5
dużych więzień).
Niech będzie mi wybaczone lecz
nie widzę już innych możliwości
,że zacytuję garść spośród wielu
opisów potworności tych zbrodni
dokonam tego bynajmniej nie w
celu epatowania grozą i horrorem
celem jest pewien eksperyment
myślowy wymagający pewnej
dozy empatii i wyobraźni, oto one:
- „oficerowie XLVIII Korpusu
Arm. Wehrmachtu raportowali, że
26 VI 41 w więzieniu w Dubnie
znaleziono ponad 500 trupów w
tym 100 kobiet. Gdy sie weszło do
więzienia i do cel widok był okropny, trudno go opisać słowami...
Wszyscy ludzie byli całkowicie rozebrani. W każdej celi głowami w
dół wisiały 3-4 kobiety przywiązane sznurami do sufitu. O ile pamiętam wszystkie miały obcięte piersi
i języki.” „23 czerwca dzień M”
Mark Sołonin str.455
- 26/27 VI 41 Dobromil „Miejsce
każni urządzono w składzie drewna. Wprowadzano do niego więźniów pojed. a tam czekał już na
nich kat z 5-cio kg. młotem. Był
to współpracownik NKWD poch.
żydowskiego Grauer lub Kramer.
Ofiary uśmiercał uderzeniem w
głowę.....księdzu połamali ręce i
nogi, wycięli język i narządy płciowe.
Na terenie kopalni Salina skrępowanych drutem mężczyzn ustawiono nad głębokim szybem potem funkcjonariuszki(!!!) NKWD
uderzały ich w głowy dębowymi
młotami aby obrażenia były poważniejsze najeżono je gwoździami. Uderzone ofiary spadały na dno
szybu. Oddzielone kobiety zostały
zamordowane w kaplicy też od
uderzeń młotami, jedna z ofiar została ukrzyżowana na ścianie świątyni...cały szyb był zasypany ciałami-wspomina świadek. Na górze
leżała młoda kobieta. Obcięte piersi...rozpruty brzuch...bardzo pobita
głowa. Obok niej leżało dziecko.
Około półroczne. Śladów bicia nie
było widać. Widać zasypali je żyw-
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cem.
W miasteczku miejscowa ludność
dokonała zaś pogromu. Była to
ślepa zemsta, zastosowanie zasady odp. zbiorowej. Za czyny tych
Żydów, którzy kolaborowali z sowieckim okupantem zapłaciła cała
społeczność. Co ciekawe w wydarzeniach tych aktywną rolę odegrali
żołnierze armii Słowacji-sojusznicy Hitlera.”
-Do Rzeczy Historia Nr7(41)2016
-Borysław „..tam był ten Kozłowski i jego siostra. Ona miała jakieś
16 lat, miała wyrwane sutki, jakby
obcęgami, twarz miała spaloną,
mówili, że to po śmierci kwasem
solnym żeby nie było poznać ale
według mnie to tak nie było. On
jednego oka w ogóle nie miał a
drugie zapuchnięte, usta miał zszyte drutem kolczastym, ręce miał
zupełnie zmiażdżone a zarazem
spalone, robiło to wrażenie, że oblewali mu te ręce jakimś ukropem,
bo schodziły całe płaty skóry, ona
była naga on nie”
-”W czterdziestym nas matko na
sibir zesłali”
J.T.Gross str.60
-Lwów „Oto otworzono więzienia.
Niemcy dopuścili dziennikarzy, fotografów i każdego kto chciał do
skrwawionych piwnic, znaleziono
tam wielu, o których myślano, że
żyją na wygnaniu. Niemcy natychmiast puścili wersję, że mordercami
byli Żydzi na służbie w NKWD”
„Tymczasem moja Pazia-służąca szalała. Latała od więzienia do
więzienia i oglądała trupy. W jej
mieście rodzinnym, w Przemyślanach, rozpoznano w więzieniu jej
braci stryjecznych, chlubę rodziny,
młodzieńców w toku studiów. Jej
stryj sam zabił 8 Żydów w zemście
za ten mord” -”Wspomnienia i Zapiski” Hugo Steinhaus str.210-212
-Leszek Majewski:”29 VI 41
szukałem w więzieniu Na Łąckiego (Lwów) pomordowanych
kolegów, pierwsza ofiarą na jaką
się natknąłem, był niesamowicie
zmasakrowany trup młodej dziewczyny. Nieznana dziewczyno z
Łąckiego/ten widok wciąż mnie
poraża /nie zdołam obrazu twego/z mojej pamięci wymazać/leżałas naga w pokrzywie/ tuż koło
bramy../piersi-pocięte straszliwie/
uszy-dwie krwawe plamy/brzuch
rozpłatany do łona/ściągnięty
sznurka fastrygą/na myśl jak przyszło ci konać/ cały się wzdrygam”
Rocznik Lwowski 1992 str.178
-Wtedy w więzieniu lwowskim
obcinano języki. Widział je na własne oczy, leżace na stosiku w kącie
celi.... „Tylko we Lwowie” J. Michotek str.157
Od siebie dodam, że znajdowano
skalpy z głów ludzkich, obcinano
nie tylko języki, obcinano wszystko co zbrodnicza wyobraźnia mogła tylko wymyśleć. Wystarczy, nie
będę przytaczał relacji naocznych
świadków z kręgu mojej rodziny i
znajomych chociażby matki mojego przyjaciela Eugenii B. Ogrom
tych zbrodni poraża. ( miałem
wątpliwości i opory czy opisy tych
potworności ze względów pedagogicznych i psychologicznych powinny być przytaczne, epatowanie
„genocidum atrox” ma też właśnie
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swoje wady, przeważyła jednak
chęć wstrząśnięcia i obudzenia
wrażliwości na nasze polskie przemilczane krzywdy jak również
nadzwyczajna ważkość aktualnej
konfliktowej sytuacji; przepraszam
tych ,którzy odnieśli wrażenie dekonfitury i ogólny dyskomfort estetyczny, proszę o wybaczenie raz
jeszcze, wszelako nie chciałbym
uchodzić w oczach czytelnika za
niezdrowego sensata czy infantylnego miłośnika makabry).
Wiadome jest powszechnie jak
propaganda niemiecka ukazywała Żydów, pamiętam film gdzie
porównywano ich do szczurów i
insektów roznoszące choroby, byli
odhumanizowani .odrażający budzący obrzydzenie, ale wróćmy
do anonsowanego wcześniej pewnego eksperymentu myślowego:
otóż proszę spróbować wczuć się
w rolę osoby, która straciła-matkę,
córkę ,syna itp.(wstaw dowolnego
krewnego czytelniku) lub jeszcze
lepiej wszystkich razem, na dodatek zamordowano w tak nieludzki
sposób. Udział Żydów w mordach
uprawdopodobniały mniej lub bardziej prawdziwe specjalnie rozsiewane plotki -klasyczne diabelskie-”divide et impera” choć niestety
Żydzi nie sa tu bez winy,poniżej
jeszcze kilka relacji ich obciążających pochodzą z książki „Wojna
POLSKOSOWIECKA 1939” R. Szawłowskiego:
-nim nastąpiła obrona Grodna
przed wojskami sowieckimi, wybuchła w mieście na szeroką skale
dywersja komunistyczna V kolumny. Złożona ona była niemal
wyłącznie z miejscowych Żydów,
którzy w 39 roku stanowili połowę
ludności miasta str 106
-w co najmniej 3 przypadkach okazało się, że w czołgach sowieckich
siedzieli jako przewodnicy młodzi
Żydzi str.110
-koło szkoły stało parę sowieckich
czołgów, milicjanci, przeważnie
młodzież żydowska z karabinami
i czerwonymi opaskami na ramionach była zajęta rozmową z rosyjskimi żołnierzami str.123
- Denuncjował w szczególności
aplikant sądowy- syn zamożnej rodziny żydowskiej (Równe) str.397
-Pierwsze skrzypce w owym
„sądzie” grał niejaki Ettinger,
student prawa, Żyd, syn miejscowego
zamożnego
kupca-papiernika, służył sowietom
jako miejscowy doradca (Łuck)
str.398
-”...na balkonach Żydzi z czerwonymi opaskami strzelają po ulicy
do ludzi (Grodno) str.191 tom2
-Naczelnikiem milicji w Żółkwi/
koło Lwowa był Żyd -Kuba Klein.
„...Oj, panie Brylak kochany, żeby
pan wiedział, jaka to, psiakrew, paskudna ta służba, oj żeby pan wiedział, jak mi żal te wszystkie więźnie”
Rocznik Lwowski 1992
str. 217
-osobiście gorąco apeluję o przeprowadzenie rzetelnych badań
naukowych celem wyjaśnienia
okoliczności śmierci Henryka Skirmunta i jego siostry 20 IX 39 na
Polesiu bo jak na razie wszystko
wskazuje ,że dokonała tego żydow-

ska jaczejka.
Niestety relacji o kolaboracji,
udziale zbrojnym , denuncjacjach
i mordowaniu jest wiele w przeróżnych źródłach. Przenieśmy
się ponownie w upalne lato 1941
roku i powróćmy do naszego eksperymentu i konkluzji z niego wynikającej: nowy okupant zastąpił
starego, panuje atmosfera zachęty
i przyzwolenia do prześladowania
a najlepiej-mordowania Żydów,
polskie warstwy opiniotwórcze,
inteligenckie zostały wytrzebione
wywózkami lub eksterminowane,
perspektywa powrotu polskiej państwowości wydaje się być nierealna, Rosjanie, Żydzi a teraz Niemcy głoszą, że Polski na mapie już
nigdy nie będzie. Czy nie wydaje
się co najmniej prawdopodobne, że
znajdą się osoby skore do samosądów. Jestem daleki od usprawiedliwiania tych czynów ale odpowiedzialność za nie spada przecież bez
wątpienia na władze okupacyjne w
tym przypadku na Niemcy- władze
wojskowe czy to cywilne miały siły
i środki aby zapobiec tego typu wydarzeniom.
Większość, jeśli nie wszystkie
pogromy Żydów odbyły się na terenie Kresów Wsch. a w każdym
razie tam gdzie były sowieckie
więzienia. Mieszkańcy tych terenów zarzucali Żydom kolaborację z władzą sowiecką i udział w
aparacie represji i eksterminacji.
Wydawanie Polaków sowieckim
katom przez ich żydowskich braci-sąsiadów to tylko inny odcień
szmalcownictwa to jego żydowska
wersja bynajmniej nie w wersji
„light” i choć zabrzmi to zarówno
prowokacyjnie jak i makabrycznie
to często męczone i torturowane w
wymyślny sposób polskie ofiary
mogły zaledwie pomarzyć o śmierci w komorze gazowej lub od kuli.
Teraz jednak jest tak, że to jedynie Polaków obwiniają Żydzi w
dzisiejszym gorącym dyskursie
(„Nicht der Mörder, der Ermordete
ist schuldig”) na taką „post-prawdę” zgody przynajmniej z mojej
strony być nie może --”non possumus !!!”
Zapomnieli, że w ich szeregach
jak w każdej nacji można znaleźć
zbrodniarzy, bo jak ocenić i nazwać czyny i działalność Salomona
Morela, Tewje Bielskiego, Stefana
Michnika biorąc tylko pierwszych
z brzegu, przecież to arcykaci z
UB J. Różański (vel Goldberg) i
J. Berman maltretowali naszego
asa lotnictwa i bohatera-gen. S.
Skalskiego (on to według własnego przekazu miał Różańskiemu
w oczy powiedzieć: „Ty parchaty
Żydzie, jeszcze ci wolna Polska
odpłaci” dzisiaj kwalifikowałoby
się to wg np. G.W. na wyrok za
mowę nienawiści i skrajny przejaw
antysemityzmu, dla mnie zresztą
też ta wypowiedź jest niedopuszczalnym dysonansem i nie mieści
się w ramach savoir vivru, trzeba
tylko wziąć pod uwagę okoliczność, że Skalski wyrzucając to
Różańskiemu miał wbitą w odbyt
nogę od taboretu na której go ten
oprawca posadził ),czy też mieli na
sumieniu śmierć żony mjr.Piwnika.
Czy mamy wreszcie przypominać
i oceniać rolę Żydowskiej Policji
Porządkowej w Gettach; a może
przypomnimy co się wydarzyło w
obozach Sabra i Szatila.
Po co nam Polakom i Żydom ten

wspólny konflikt; przez pamięć
wspólnych ofiar-”non licet” (nie
godzi się).Nie możemy nawzajem
się obwiniać bowiem los postawił
nasze oba narody w sytuacjach
skrajnie ekstremalnych lub jak
kto woli ekstremalnie skrajnych.
Czy nie chcemy wspólnie dochodzić prawdy, czy godzi się ją zaciemniać i zgubić z pola widzenia
właściwych sprawców? myślę, że
wielki nieżyjący niestety Stanisław
Lem , skądinąd znawca problemu
charakteryzując obecną sytuacje
zacytowałby łacińską maksymę:
„Mundus vult decipi-ergo decipiatur” (Świat chce być oszukiwany--więc oszukujmy).
Nie piętnuje się i nie obwinia symbolicznego i ślepego miecza ani nawet ręki, która go użyła spójrzmy
i oceńmy „głowę”, która tym obłędem i zbrodnią kierowała i drobiazgowo zarządzała a precyzyjniej
nazywając rzecz po imieniu-- mózg
całej operacji; tropy biegną do
Berlina i Moskwy (Hitlera i Stalina),dwóch wielkich agresorów w
owych czasach.
Środowiska i organizacje żydowskie w tym amoku i obłędzie
oskarżania i zohydzania nas mocno się zagalopowali i ponad miarę
przesadzili zapominając o swoich
ciemnych i wstydliwych kartach
i niecnych antybohaterach. Drodzy Żydzi- „Nolite Iudicare, ut
non Iudicemini !!!” (nie sądźcie,
abyście sami nie byli sądzeni). Bo
czyżbyście chcieli tymi oskarżeniami zakrzyczeć i przykryć swe
winy, odwrócić uwagę, wybielić
się, chyba do diaska nie chodzi o
pieniądze- bo właśnie nie wiadomo
o co chodzi? Niemcom wszak wybaczyliście niewybaczalne, przeliczyliście wybaczenie na srebrniki?
Czyżbyście chcieli abyśmy wam
płacili reparacje, odszkodowania-my ofiary wojny którzy nie dostali
żadnej gratyfikacji od agresorów.
Nie, nie chcę temu dać wiary!
Janusz Niewolański
P.S. Angielski dziennikarz opowiadał jak z towarzystwem grupy
Niemców stanęli na przejściu dla
pieszych, było czerwone światło,
3-cia godz. nad ranem w pobliżu
jak i w oddali żadnego ruchu pojazdów, przez przejście było kilka
metrów szybkim krokiem a oni
posłusznie stali i stali i wpatrywali
się w czerwień, twierdzi, że pojął
wtedy zagadkę niemieckiej duszy
(owładniętej zapewne „kompleksem Fausta” w dążeniu do utopijnego absolutu), tak bardzo chcą być
perfekcyjni i posłuszni i we wszystkim chcą przodować najpierw jako
gorliwi wykonawcy Holokaustu
a obecnie przodują w miłosierdziu otworzyli serca dla milionów
uchodźców łącznie z potencjalnymi zamachowcami nieważne ilu by
ich było.
Hugo Steinhaus w „Notatkach i zapiskach” str304 podaje natomiast
takie autentyczne zdarzenie: „W
Starym Sączu topi się żołnierz rosyjski-Polak chciał go ratować,
powstrzymali go inni Rosjanie-po
co się moczyć u nas ludiej mnoho”
(VII 1945),pogarda dla życia ludzkiego typowa dla obcego kręgu
kulturowego.
Dwa jakże znamienne, jakże wymowne przykłady charakteryzujące naszych niedawnych przeciwników. Co ciekawe te cechy naszych
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wrogów nie są tropione i analizowane przez liczne niestety grono
naszych rodzimych celebrytów-aktorów, pisarzy (Kutz, Zagajewski, Janda itp.),im uwierają nasze
przaśne ,prostackie cechy są widać
wąsko, wybiórczo i tendencyjnie
profilowani; ich znakomity zmysł
powonienia pozwala krytykować
jedynie słuszne jakże obmierzłe
im cechy narodowe ...a może są
mimowolnie lub „mniej wolniej”
zadaniowani?
Zastanawiam się również dlaczego
liczne osoby publiczne zabierały
głos na „czarnym marszu” czy tzw.
manifach jak np. żona prez. Poznania, która publ. oświadczyła,
że jest (na kogoś czy na cos)
„WK.......” dlaczego osoby te tak
energicznie i soczyście słownie nie
reagowały na określenie: „Polskie
Obozy Śmierci”, czyżby się z tym
określeniem zgadzały....”tertium
non datur” (3-ciej możliwości nie
ma).
Brak suwerenności przynajmniej
do 1990 skutkująca cenzurą, późniejsze błędy i zaniechania, malejąca gwałtownie liczba żyjących
świadków-zwłaszcza posiadających wykształcenie drastycznie
pomniejszona w wyniku holokaustu inteligencji. Na kresach w
wyniku tylko terroru sowieckiego
wymordowano lub zmarło w wyniku zesłań i represji 1,5 do 2,0 mln
Polaków. Liczba rozproszonych
po świecie gnanych „Kompleksem
Kołymy” (byle dalej od nieludzkiej
ziemi) w najodleglejsze zakątki nie
wyłączając antypodów jest bliżej
nieznana.
Arcybłędem po 17 września 1939
roku było nie wypowiedzenie przez
rząd Polski wojny Rosji wobec
oczywistej agresji, będącej zresztą
„matką chrzestną” dzisiejszej wojny hybrydowej, przypominam iż
Sowieci najeżdżając Polskę głosili
bałamutną tezę o „zabezpieczeniu” braci Ukraińców i Białorusinów. Skutkiem tego błędu jest brak
świadomości nie tylko wśród społeczności zagranicznej, ale również
niestety naszej Polskiej całego dramatu i konsekwencji tego strasznego w skutkach wydarzenia.
Oto powody dlaczego dramat Polski nie jest znany w Europie i na
Świecie ale nawet w naszym kraju.
Bardzo istotny jest tu czynnik ludzki, jakość osób reprezentujących
nasz kraj, kiedy mamy np. osobnika
pokroju A. Kwaśniewskiego żyrującego i firmującego swym wysokim statusem urzędniczym wielce
szkodliwą dla Polski uroczystość w
Jedwabnem a jednocześnie nie gardzi będąc w duecie z drugim „Starym Kiejkutem” walizką dolarów
za pewną przysługę wyświadczoną
służbom które mówiąc najoględniej nie były „z jego bajki”. Mając
taki garnitur postaci na najwyższych stanowiskach oraz rzesze
celebrytów wzmiankowanych powyżej sytuacja nasza mówiąc dzisiejszym slangiem-grypsem wygląda jak wygląda. Wreszcie nakłada
się na to wszystko bardzo mocna,
agresywna wręcz polityka (anty)historyczna Niemiec, Rosji i Izraela.
Jako szczegół jeszcze przytoczę
zapamiętaną uwagę Jana Nowaka
Jeziorańskiego o rosyjskiej działalności agenturalnej w USA mającej
na celu rozpowszechnianie poglądu
o polskim antysemityzmie.
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Z prasy polonijnej
Wołyńska piłka w latach Huta Stepańska – Nowy Cmentarz
1936–1937: mistrzowie MONITOR WOŁYŃSKI
z Janowej Doliny
MONITOR WOŁYŃSKI
29
sierpnia
1936 r. zostały
rozegrane
pierwsze mecze
nowo powstałej
Ligi
Wołyńskiego Okręgowego Związku
Piłki Nożnej.
Wystartowało
w niej 8 najlepszych drużyn
województwa
wołyńskiego.

Były to pierwsze rozgrywki przeprowadzone według systemu «jesień-lato». Jesienią 1936 r. miały
miejsce mecze pierwszej kolejki, a
w kwietniu-lipcu następnego roku
mecze drugiej rundy.
W związku z nieudanym startem
dwóch najlepszych drużyn poprzedniego sezonu – wojskowych
klubów sportowych z Równego i
Łucka (WKS Łuck połączył wysiłki tworząc jedną drużynę z Klubem
Sportowym Strzelec Łuck) – faworytami wołyńskiej Ligi zostały
Policyjny Klub Sportowy z Łucka
oraz KS Strzelec z Janowej Doliny
znanej z kopalni bazaltu (obecnie
wieś Bazaltowe w obwodzie rówieńskim).
Zwycięzca pierwszej kolejki wyłonił się w meczu faworytów. Wcześniej każdy z rywali stracił jeden
punkt: Strzelcowi nie udało się
pokonać łuckiej Hasmonei (1:1),

natomiast PKS zremisował mecz z
aktualnym mistrzem – wspomnianym wyżej WKS Równe (2:2). W
głównym meczu pierwszej kolejki
(odbył się 10 października w Łucku) dzięki strzałowi Wasyla Wedmedenki zwycięstwo odnieśli policjanci. W następnej rundzie PKS
stracił jeszcze jeden punkt w meczu
przeciwko łuckiej Hasmonei (0:0),
której bały się najlepsze drużyny,
ale ta strata nie przeszkodziła mu w
dostaniu się do liderów po jesiennej
części zawodów. Drużyny walczące o tytuł mistrza osiągnęły takie
wyniki: 1. PKS Łuck – 10 punktów
(6 meczów), 2. Strzelec Janowa
Dolina – 9 (6), 3. Hasmonea Łuck –
7 (7), 4. Krzemieniecki Klub Sportowy – 6 (5), 5. Pogoń Równe – 6
(7), 6. WKS Równe – 5 (7), 7. Hasmonea Równe – 4 (5), 8. WKS-KS
Strzelec – 3 (7).

Zapowiedź wielkiego
talentu: - w Łucku zaprezentowano tomik wierszy
Zuzanny Ginczanki

MONITOR WOŁYŃSKI
To postać, która
nas – Polaków,
Ukraińców i Żydów
– jednoczy – powiedział literaturoznawca prof. Jarosław Poliszczuk
podczas prezentacji
tomiku «Zuzanna
Ginczanka. Wiersze» w Łucku.

Dwujęzyczna książka «Zuzanna Ginczanka. Wiersze»
ukazała się pod koniec 2017 r. we
Lwowie dzięki wsparciu finansowemu Konsulatu Generalnego RP
w Łucku. Została ona przygotowana z okazji setnej rocznicy urodzin polskiej poetki żydowskiego

pochodzenia Zuzanny Ginczanki
(literacki pseudonim Zuzanny
Poliny Gincburg, 1917–1944)
przez «Forum Wydawców» we
Lwowie. Jest to pierwszy zbiór jej
wierszy przetłumaczony na język
ukraiński.

WSzlakiem Wołyńskich Krzyży
wokół Huty Stepańskiej z Januszem Horoszkiewiczem.

Fotoreportaż poświęcam bezimiennym ofiarom mordów, którym nie dany był pogrzeb i spoczynek na cmentarzu. Ich kości
leżą na polach, w lasach i bagnach
– czekają Zmartwychwstania.
Kiedy Stary Cmentarz w Hucie
Stepańskiej gwałtownie wypełnił
się ofiarami licznych mordów,
zapadła decyzja o utworzeniu
Nowego. W kwietniu 1943 r. we
wsi wyświęcono boisko sportowe
i tak powstał ten Nowy Cmentarz.
Do 18 lipca pogrzebano na nim
ok. 250 ofiar. Zabitych chowano
do ostatniej chwili przed opuszczeniem wsi.
Wspomnieć tu pragnę jednego z
Obrońców Huty Stepańskiej i pochylić się nad jego tragedią. Jest
to Stefan Pałka. Jego rodzina pochodziła z Sosznik. Do Huty Stepańskiej uciekli w czasie napadu
na kolonię.
Kiedy Stefan był na stanowisku
obronnym, Jego żona Helena z
domu Redest i córki Alfreda i
Krystyna, siedziały w prowizorycznych schronach koło szkoły.
Banderowcy ostrzeliwali Hutę

Stepańską z granatnika. To był
ostrzał w sumie niecelny, a pociski przelatywały poza schrony.
Ale, jak wspomina Alfreda, starsza córka Stefana, usłyszała ona
nadlatujący z nieba pocisk, a za
chwilę nastąpił wybuch, który
poranił Jej nogi. Helena i trzyletnia Krystyna odniosły śmiertelne
rany. Za chwilę przybiegł Tata, zabrał mamę i siostrę, poniósł je do
szkoły, gdzie był szpital polowy.
Helena żyła jeszcze kilka minut.
Krystynę jedynie owinęli w szmatę i kazali zabrać. Jak wynosili Ją
z sali opatrunkowej to wołała, że
chce do Mamy. Miała całkowicie

porozrywane wnętrzności, bardzo
się męczyła. To trwało długo. Ojciec prosił, aby ktoś dobił umierającą córkę, nikt tego jednak nie
zrobił. Jeden z obrońców dał mu
karabin, a On strzelił i zakończył
Jej męki.
Potem już tylko szukał śmierci, a ta przyszła szybko: w 1944
r. został zabity na Podhalu przez
Niemców. Matkę i córkę pochowano 17 lipca 1943 r. w zbiorowej mogile razem z setką innych
zabitych tej nocy. Alfreda – naoczny świadek śmierci i pogrzebu
– jeszcze żyje.

Do Łucka przywieziono płytę
nagrobną biskupa Szelążka
MONITOR WOŁYŃSKI
Płytę nagrobną, pod
którą spoczywał biskup
Adolf Szelążek, przekazano łuckiej katedrze
rzymsko-katolickiej
Świętych
Apostołów
Piotra i Pawła.
Obecnie trwa proces
beatyfikacyjny biskupa,
w ramach którego w Toruniu niedawno odbył
się ponowny pochówek
jego doczesnych szczątków. Płytę nagrobną,
pod którą dotychczas
spoczywało ciało biskupa, przewieziono 18
lutego do rzymsko-katolickiej katedry Świętych Apostołów Piotra i
Pawła w Łucku.
Biskup Adolf Piotr
Szelążek przybył do Łucka w
lutym 1926 r., dwa miesiące
po powołaniu. Wiernie służył
Bogu i powierzonym mu parafianom aż do aresztowania

przez NKWD w nocy z 3 na 4
stycznia 1945 r. Nie zrzekł się
służenia nawet w radzieckich
więzieniach, w których spędził
16 miesięcy. Do samej śmierci
modlił się i tęsknił do «swojej ulubionej diecezji łuckiej».

Adolf Piotr Szelążek nie zrezygnował ze stanowiska biskupa,
a zatem zgodnie z prawem kanonicznym Kościoła, pozostał
biskupem łuckim aż do samej
śmierci.
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Przekonać ludzi nie jest łatwo. Nie zawsze zależy
to od argumentów i nawet oczywistości faktów.
Częściej od tego, czy ci ludzie chcą, żeby tak było
jak jest naprawdę, czy nie chcą.
Bożena Ratter
Polsko-ukraiński konflikt w latach 1939—1947 powinien być
rozpatrywany także w kontekście
sowieckim. Jest to myśl przewodnia pracy autora, ukraińskiego
historyka (Ihor Iljuszyn), piszącego o sowietyzacji Galicji
Wschodniej i Wołynia w latach
1939—1941 - książkę poleca
Tomasz Stańczyk w lutowym
wydaniu Historii Do Rzeczy.
Szkoda, że nie poleca ukraińskiego historyka Wiktora Poliszczuka, autora wielu dzieł i
dokumentów, świadka tamtych
wydarzeń, naukowca, który (tak
jak dr Ewa Kurek w odniesieniu
do relacji polsko- żydowskich)
dla wyjaśnienia relacji polsko –
ukraińskich od 90 lat XX wieku
studiował tomy akt w archiwach
(dopóki nie zostały zablokowane),
przeprowadził wnikliwą analizę w
dokumentach i przeróżnych środowiskach i krajach, uczestniczył
w rozmowach, konferencjach itp.
„Na Wołyniu i w Galicji w latach
okupacji hitlerowskiej nie było
wojny (ani konfliktu) polsko-ukraińskiej lub ukraińsko-polskiej, było tylko mordowanie polskiej ludności cywilnej
przez formacje OUN-UPA.
Tym bardziej nie było, jak tego
chcą niektórzy polscy publicyści, bratobójczych walk, nie było
wzajemnego wyrzynania się, chociaż miały miejsce sporadyczne
akty bezmyślnej ślepej zemsty
ze strony Polaków ocalałych od
mordów. Twierdzę i podkreślam
to wielokrotnie, że nie ma narodów zbrodniczych, są natomiast
zbrodnicze ideologie i organizacje ze zbrodniczymi programami
działania. Przyczyna mordów
wołyńskich tkwi w ideologii i
założeniach programowych Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Tę przyczynę opisałem
w swej książce „Gorzka prawda
-zbrodniczość OUN-UPA” oraz
w sześciu innych, wydanych po
niej. Tą przyczyną dotąd nie zainteresowali się polscy historycy
z prawdziwego zdarzenia. Mało
tego - są wśród nich i tacy, którzy usiłują paraliżować naukowe
dociekania w tym zakresie. Z
ideologii nacjonalizmu ukraińskiego oraz z dokumentów programowych OUN wynika, że ta
organizacja postawiła przed sobą
zadania zbudowania ukraińskiego państwa nacjonalistycznego
na wszystkich, według jej ocen,
ukraińskich terytoriach etnograficznych, a cel ten, według OUN,
osiągnąć należy drogą usunięcia z
tych terytoriów wszystkich wrogów, w tym przypadku Polaków.
Chodzi o terytorium Wołynia,
Galicji, Chełmszczyzny, Nadsa-

nia, Łemkowszczyzny. Powyższe
wynika ze sformułowań programowych OUN z 1929 roku,
zgodnie z którymi usunięcie
„zajdów”, „czużyńców”, „okupantów” miało nastąpić „w toku
rewolucji narodowej”, ta zaś,
według ocen OUN Bandery, rozpoczęła się po okupacji hitlerowskiej Kresów Wschodnich II RP.
…Mówiłem już o politycznym
aspekcie mordów masowych, a
trzeba przecież powiedzieć także o metodach mordowania.
Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego wychodziła z założeń, że
nacja (naród) stanowi gatunek w
przyrodzie, tak jak gatunkiem w
przyrodzie są psy, lwy, tygrysy,
konie, koty itp., i że te gatunki, a
więc nacje-narody, walczą między sobą o byt i przestrzeń, a w
walce tej dozwolone są wszystkie
metody, wroga trzeba nienawidzić. Okrucieństwo w prowadzonych mordach było skutkiem właśnie tej ideologii, według której
„wroga” (a wrogiem byli Polacy)
należy wyniszczać w sposób bezwzględny. Okrucieństwo mordów
miało odstraszyć raz i na zawsze
wszystkich, którzy w ten lub inny
sposób stanęliby na drodze do realizacji przez OUN jej celów. Do
wrogów tej organizacji należeli
też ci Ukraińcy, którzy nie zgadzali się z nią ani z metodami jej walki. Ich też trzeba było zniszczyć,
w równie okrutny sposób. Według
tej ideologii, jak to określił greckokatolicki ksiądz Jurij Fedoriw,
„trzeba było wyrzec się ojca i
matki, Boga i sumienia, prawa
i etyki, miłości bliźniego i osobistych uczuć. W imię jednego...
zdobędziesz albo zginiesz.” Właśnie ta ideologia doprowadziła
wielu do zezwierzęcenia. Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego
zachęcała do mordowania i z góry
rozgrzeszała sprawców mordów,
traktując ich jak bohaterów”.(
Wiktor Poliszczuk, Potępić UPA)
I tu nawiązanie do komentarza
Piotra Zychowicza w Historii
Do Rzeczy: „Zbrodnia komunistyczna, a nie polska to rozpoczęta w 1947 r. akcja „Wisła”, w
której dochodziło wobec „ludności cywilnej do brutalności i bezwzględności. Jak to bolszewicy”.
Skandaliczne jest to porównanie do zbrodni bolszewickiej na
milionach Polaków rozstrzeliwanych strzałem w tył głowy w
Operacji Polska, w Katyniu, na
ulicach i w więzieniach Lwowa,
Grodna, Stanisławowa, Wilna,
wiezionych bydlęcymi wagonami
na Sybir, do Kazachstanu , gdzie
główki niemowląt przymarzały do
ściany wagonu, skąd zmarłe niemowlęta i dorośli wyrzucani byli

na stacjach do rowów ( pamiętam
jak sołdat ze zmarłymi niemowlętami pod pachą chodził po wagonie i pytał , czy jeszcze są zmarli-wspomnienie), gdzie wywożono
ich na pusty step w mróz, by sobie
rękoma wygrzebali norę w ziemi,
gdzie w łagrach umierały tysiące
Polaków, Żydów, Ormian, Cyganów, Ukraińców, a powracający
z wojny i łagrów w katowniach
UP trzymani byli nago, w własnych odchodach, w karcerach
metr na metr do przesiedlenia .
Dziwi mnie, iż w lutowym/2018
wydaniu Historii Do Rzeczy nie
ma wzmianki o pierwszej wywózce na Sybir polskiego ziemiaństwa, polskich osadników i
leśników (polskiej elity, która na
pewno nie uległaby marksizmowi
kulturowemu) dokonanej przez
bolszewików, również na podstawie list dostarczanych przez Ukraińców, w niezwykle mroźną noc z
9 na 10 lutego 1940 roku. Nie ma
wzmianki o pierwszej zbrodni
ludobójstwa w Paroślu, 9 lutego
1943 r. „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.”
A komentarz Piotra Zychowicza
dotyczy książki Pawła Smoleńskiego „Akcja Wisła, „jego książka to kawał świetnego reportażu,
momentami ściska za gardło”.
Szkoda, że nie ściskają za gardło Piotra Zychowicza tomy
relacji jak wyżej, o okrutnych
zbrodniach, wbijaniu na płot
niemowląt, wrzucanie do studni i palenie żywcem itd. Ewy
Siemaszko, Lucyny Kulińskiej,
Szczepana Siekierki, Czesława
Partacza i setki pojedynczych
wspomnień, w tym kompozytora
polskiego, Krzesimira Dębskiego.
„Przekonać ludzi nie jest łatwo.
Nie zawsze zależy to od argumentów i nawet oczywistości
faktów. Częściej od tego, czy ci
ludzie chcą, żeby tak było jak
jest naprawdę, czy nie chcą.
Jeżeli zbyt duża ilość nie chce,
nie pomogą ani argumenty, ani

najbardziej rzucająca się w oczy
oczywistość” – pisał 60 lat temu
Józef Mackiewicz. Pisał też: „We
Lwowie i na Wołyniu polskim
w ostatnich latach przed wojną,
pęczniał coraz bardziej i rozrastał
się potężnie ruch narodowy ukraiński, mimo wszelkich ograniczeń
i trudności sprawianych mu przez
władze polskie, podczas gdy na
właściwej Ukrainie i w jej stolicy Kijowie, znikł zupełnie jako
ruch narodowy, mimo przymusowej ukrainizacji, stosowanej
przez władze bolszewickie”.
Co pisze Wiktor Poliszczuk o
znawcach zbrodni nacjonalistów ukraińskich: „Na Zachodzie, w szczególności w Stanach
Zjednoczonych i w Kanadzie,
działa szereg instytutów, w których podzielnie dominuje ukraiński nacjonalistyczny pogląd na
rozwój stosunków polsko-ukraińskich, na rolę OUN-UPA. W
tych instytutach odbywają staże
polscy historycy, polscy doktoranci, wpływ tych instytutów na
nich jest wyraźnie zauważalny.
Wszystko to na Ukrainie i w Polsce odbywa się tu fali popierania
przez Zachód ukraińskiego nacjonalizmu w ciągu dziesięcioleci,
na fali wykorzystywania nacjonalistów ukraińskich do wpływania w odpowiednim kierunku na
zmiany na Ukrainie. Na tej też fali
dochodzi do rozpasania nacjonalistów ukraińskich w Polsce, gdzie
nacjonaliści ukraińscy wpływają
nawet na kierunki rozwoju nauki
w zakresie badań nad stosunkami
polsko-ukraińskimi, w zakresie
ustalania programów nauczania
historii w szkole… (Grzegorz
Motyka choćby). W stanie bezwładności polskich organizacji
społecznych, naukowych itp, na
Zachodzie aktywność przejawia
część młodych Ukraińców przybyłych w ostatnich piętnastu latach na Zachód z Polski. To oni,
pod egidą oficjalnych organizacji,
formalnie ukraińskich, a faktycznie ukraińskich nacjonalistycznych, takich jak Światowy Kongres Ukraińców, Kongres Ukraińców Kanady, Ukraiński kongresowy Komitet Ameryki, Ukraińska
Koordynacyjna Rada – urządzają
manifestacje, na przykład przed
parlamentem prowincji Ontario
w Toronto, z udziałem biskupów
greckokatolickich i prawosławnych z orkiestrą, przemówieniami, podczas których wszystkie i
zwielokrotnione ofiary zwalczania OUN-UPA zaliczane są do
ofiar akcji, „Wisłą”, Polskę przyrównuje się do Niemiec hitlerowskich, pokazuje się ją jako tę, która organizowała ludobójstwo na
ludności ukraińskiej… Placówki

dyplomatyczne RP nie reagują na
to, a nawet wchodzą w porozumienie z ukraińskimi organizacjami nacjonalistycznym, urządzają
wspólne imprezy itp., zaś mówienie o zbrodniach OUN-UPA na
ludności polskiej ambasador RP
w Kanadzie nazywa „moskiewską inspiracją (Wiktor Poliszczuk , Potępić UPA 1998 rok).
Czy nie przypomina to zachowań
20 lat później, wobec nowelizacji
Ustawy o IPN? Czy publicyści,
dziennikarze, polskie media,
naukowcy, nauczyciele akademiccy nadal nie będą prezentować Polakom i światu wyników
badań tych nielicznych, odważnych polskich historyków,
którzy często będąc uczestnikami historycznych wydarzeń
i stosując klasyczny warsztat
historyczny mogą nam zrelacjonować i opiniować fakty historyczne zamiast rozpowszechniać „post prawdę” publicystów,
dziennikarzy i nie polskich historyków, którzy bez tej ugruntowanej wiedzy sprzedają nam zrelatywizowaną, sfałszowaną w imię
nowej ideologii (tej przetransformowanej w 1989 r) w interesie
obcych i wrogich Polsce grup. To
śmieszne, pewnie w imię kolejnego modnego hasła komunizmu
kulturowego, „zrównoważonego
rozwoju” stawiającego w tym
przypadku znak równości między
zbrodniarzem a ofiarą, a może
nawet inny symbol matematyczny, znak mniejszości oznaczający
mniejszą winę sprawców a większą ofiar, czyli narodu polskiego.
„Szczególnie policja ukraińska
po wkroczeniu wojsk niemieckich
do Galicji w końcu czerwca, na
początku lipca 1941 roku odegrała
nikczemną rolę. Większość tych
ludzi służyła już poprzednio w
milicji sowieckiej, ponieważ po
zajęciu tych terenów w 1939 roku
Rosjanie oparli się przede wszystkim na ludności ukraińskiej, składającej się z parobków, chłopów i
robotników, a więc niejako z założenia podatnej na właściwą ideologię. Kiedy Rosjanie musieli się
wycofać, wystarczyły zaledwie
24 godziny, aby dotychczasowi
milicjanci podporządkowali się
nowym, narodowosocjalistycznym władcom i stali się ich najwierniejszymi
pomocnikami.
Istniała wszakże pewna liczba
ukraińskich nacjonalistów przeciwstawiająca się Sowietom. Jednakże grupa ta również rzuciła się
w ramiona Niemców, w nadziei
na otrzymanie od nich własnego
państwa” (Szymon Wiesenthal,
Prawo nie zemsta)
Bożena Ratter
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BANDERYZM W KRAKOWIE ROK 2011
LWÓW MIASTO PARTNERSKIE
KRAKOWA? CZY JACZEJKA UKRAIŃSKA?
Aleksander Szumański

http://blogmedia24.pl/
node/48841 PIKIETA ANTYBANDEROWAKA
PRZED
STADIONEM CRACOVII
Aleksander Szumański dla KSI
W relacjach miedzy ludźmi
istnieje odwieczna niepisana
zasada: przyjaciel mojego przyjaciela jest moim przyjacielem,
a wróg mojego przyjaciela jest
moim wrogiem. Nie jest możliwe utrzymywanie przyjacielskich stosunków bez respektowania tej oczywistej prawdy!
Niebawem, z wizytą do Krakowa przyjeżdżają radni Miasta
Lwowa, naszego miasta partnerskiego. Można powiedzieć,
głównego naszego miasta partnerskiego na wschodzie! Od
jesieni ubiegłego roku (2010),
w obu miastach rozpoczęły się
nowe kadencje Rad Miejskich
i ta wizyta będzie okazją do
tego byśmy się poznali. W Radzie Miasta Lwowa większość
zdobyła nacjonalistyczna banderowska partia „Swoboda”.
Pytam się więc kogo będziemy
gościć? Przyjaciół?

udzi za wzór do naśladowania dla
młodzieży.
Czy ktoś, kto gloryfikuje oprawców tysięcy naszych rodaków
może zostać nazwany przyjacielem? Czy to jest pytanie retoryczne?
KWIECIEŃ 2010
Partia „Swoboda” umieściła w
centrum Lwowa 20 plakatów z
herbem walczącej pod nadzorem
Waffen SS dywizji i hasłem „Oni
bronili Ukrainy”. Wasyl Pawluk,
obecnie sekretarz Rady Miasta
Lwowa, wtedy wypowiadał się
dla mediów w tej sprawie: „Mają
one wisieć do 28 kwietnia, kiedy
przypada 66. rocznica założenia
jednostki. To ratusz dał pieniądze
na naszą kampanię społeczną”.

- „Oni walczyli za Ukrainę” z
okazji rocznicy bitwy 1 Dywizji
Ukraińskiej Armii Narodowej
„Galicja” SS pod Brodami w
lipcu,
- „Rocznica atentatu (aktu terroru politycznego)popełnionego
przez bojownika OUN Mikołaja
Łemyka w 1933 roku”,
- „Święto Opieki Najświętszej
Matki Boskiej (rocznica powstania UPA)”,
- „69-ta rocznica powstania
UPA”,
- „Rocznica śmierci Lwa Rebeta” (członka Ukrainskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej i jednego z głównych ideologów OUN),
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- „Niezwyciężona UPA”,

Wasyl Pawluk, sekretarz Rady
Miasta Lwowa ogłosił tematy
reklam społecznych, które będą
prezentowane we Lwowie.

- „Rocznica urodzin Stepana
Bandery”.

- „Roman Szuchewycz - płastun
(harcerz), Bohater Ukrainy”

BOHATEROWIE CZYLI INSPIRACJE

- „Rocznica utworzenie Dywizji
„Galicja” - w marcu,

Dzisiejszy Lwów, stawia pomniki, nadaje honorowe obywatelstwo Banderze i Szuchewyczowi,
którzy byli twórcami OUN UPA,
organizacji, które są odpowiedzialne za ludobójstwo 200 tysięcy Polaków na Wołyniu, Podolu
i w Małopolsce Wschodniej. Oni
nadali ideologiczny i organizacyjny kształt tym organizacjom,
oni uznawali przemoc w stosunku
do ludności cywilnej za w pełni
usprawiedliwioną i zalecaną formę walki. Dziś radni Lwowa, poprzez finansowane z miasta kampanie reklamowe stawiają tych l

- „Utworzenie Dywizji „Galicja” - w kwietniu,
- „Rocznica śmierci prowydnyka OUN - UPA Jewgena Konowalca”
- ,”Święto Bohaterów” (bohaterów OUN-UPA oczywiście) - w
maju,
- „Rocznica urodzin pierwszej
kobiety - nacjonalistki Oleny
Pcziłki”,
- „120 lat od dnia urodzin Jewgena Konowalca” - w czerwcu,

- Herb 2 Dywizji Pancernej SS
„Das Reich”
SYMBOLE SĄ WAŻNE
W czasie II Wojny Światowej Polska z rąk Niemców nazistów straciła 6 milionów obywateli. Nie
ma rodziny, w której ktoś by nie
zginął. W wielu domach pamięć
o tamtych strasznych czasach
jest wciąż żywa. Znak swastyki i
cała rozbudowana symbolika III
Rzeszy, nie dość, że jest w Polsce
prawnie zakazana, to w dodatku
ten zakaz jest powszechnie przez
nasze społeczeństwo akceptowany i respektowany. Nie ma w Polsce tolerancji dla swastyki. Zbyt
wiele bólu przyniósł nam „złamany krzyż”.
Jak zatem mamy się odnieść do
powszechnego na ulicach Lwowa

stosowania symboliki nazistowskiej lub ściśle wzorowanej na
nazistowskiej? Na początku roku
ulicami Lwowa przeszedł marsz
młodzieży pod sztandarami z białym znakiem „idea nacji” na czarnym tle. Znak ten to replika nazistowskiego znaku „wolfsangel”,
będącego jednym z emblematów
niemieckiej NSDAP. Widnieje on
też w herbach wielu dywizji SS.
Przy pełnym aplauzie lwowskiej
Rady Miasta, 29 stycznia tego
roku, pod tymi nazistowskimi flagami, z pochodniami w ręku maszerowały ...dzieci!!! Nie garstka,
lecz tysiące. Część z zasłoniętymi
twarzami i zaciśniętymi pięściami. Czy była to tylko głupia i niesmaczna zabawa w nazizm czy
był to coś więcej?
Czy ktoś kto fascynuje się i naśladuje nazistów może być naszym przyjacielem?
Wolfsangel czyli „wilczy hak” –
symbol używany przez NSDAP,
Hitlerjugend, stanowiący emblematy jednostek SS w tym 2 Dywizji Pancernej SS „Das Reich”.
Pod koniec II Wojny Światowej i
bezpośrednio po niej emblematu
„wolfsangel” używały nazistowskie jednostki dywersyjne zwane
„Wehrwolf”. W okresie powojennym znak wilczego haka stał się
symbolem organizacji neonazistowskich w tym Aryan Nations
(Aryjskie Narody) – amerykańskiej organizacji neonazistowskiej definiowanej jednoznacznie
przez FBI jako „zagrożenie terrorystyczne”. Znaku używały lub
używają też organizacje neonazistowskie Niemiec i Skandynawii.
INDOKTRYNACJA HISTORYCZNA
Wiece, przemarsze, pochody odbywają się pod patronatem władz
Lwowa. Jednym z głównych organizatorów i koordynatorów tak
zwanego „marszu wyszywanek”
był radny Rady Miejskiej Lwowa
z partii „Swoboda” Jurij Mychalczyszyn.
28 kwietnia 2011 r. osobiście
szedł na czele pochodu młodzieży szkolnej, zorganizowanego dla
uczczenia rocznicy powstania 14
dywizji SS Galizien, składającej się z ukraińskich ochotników
służących pod rozkazami niemieckich oficerów. Nie było to
bynajmniej spontaniczne wyrażenie uczuć patriotycznych przez
młodzież, która skrzyknęła się
na internetowych forach. Była to
dobrze zorganizowana impreza z
bogatą, przemyślaną „oprawą”.
Dziesiątki jednakowych flag z
nazistowskim znakiem „wolfsangel” i identycznych tablic z emblematem esesmańskiej dywizji
SS Galizien (lew na niebieskim
tle), niesionych przez młodzież
świadczyły, że impreza miała bo-

gatego sponsora.
W trakcie przemarszu, uczestnicy skandowali hasła „Galicja” Dywizja bohaterów, „Jedna rasa,
jeden naród, jedna Ojczyzna!”,”Pamiętaj , cudzoziemcze, tutaj gospodarzem jest Ukrainiec”,
“Bandera przyjdzie, zaprowadzi
porządek!” i inne.
O klimacie politycznym, przypominającym okres gdy Hitler dochodził do władzy najlepiej pisze
Wasyl Rasewycz, znany publicysta ukraiński:
“To, co najbardziej mnie dziwiło w ukraińskiej przestrzeni medialnej – to milczenie. Kiedy we
współczesnych gazetach i wiadomościach informacyjnych prezentowano poglądy czy pisano o
niektórych wydarzeniach jakby
żywcem wyjętych z pierwszej
połowy XX wieku, z lat 20-30,
ciągle nurtowały mnie pytania –
Dlaczego ludzie milczą? Przecież
to niemożliwie! Powinniśmy na
to reagować, powinniśmy o tym
mówić! Ciągle czekałem na wypowiedzi w tej kwestii ze strony
naszych autorytetów – intelektualistów, polityków, kogoś z przedstawicieli władz. Nie doczekałem
się. W rzeczywistości to była manipulacja, niekończący się flirt ze
zwolennikami ideologii lat 2030- tych.”
„Marsz wyszywanek” na cześć
żołnierzy SS z Dywizji Galizien.
Niesione przez młodzież tablice z
lwem to emblemat tej nazistowskiej dywizji. – kwiecień 2011
Historia Europy Środkowej nigdy
nie była prosta, a wybory podejmowane w ważnych historycznych momentach często nie były
jednoznaczne. Wiele państw, w
tym Węgry, Łotwa, Rumunia,
Słowacja walczyło w II Wojnie
Światowej po stronie Niemiec hitlerowskich. Był to efekt decyzji
podejmowanych siedemdziesiąt
kilka lat temu. Ale dziś to są karty
historii do których te państwa już
nie wracają, dziś dokładnie znamy zbrodniczą twarz niemieckiego nazizmu i jako Europejczycy
zerwaliśmy z wszelkimi totalitaryzmami.
Czy ktoś kto wpaja młodzieży
totalitarne wzorce powinien być
uważany za przyjaciela?
KIBOLE BOJÓWKI
Partia „Swoboda” ma swoich
„zadymiarzy”. Oficjalnie nie
są członkami partii, organizują
się wokół stowarzyszeń, klubów
sportowych czy portali internetowych. Zadymiarze banderowscy niestety stają się coraz
bardziej aktywni i coraz lepiej
wyszkoleni. Organizowane są
specjalne obozy treningowe dla
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bojówek nacjonalistycznych.
Młodzież z organizacji narodowo-socjalistycznych jest coraz
lepiej zorganizowana. Przejmuje wzorce działania od organizacji nacjonalistycznych i neonazistowkich z Zachodniej Europy. Strzeże swojej tożsamości
wymazując twarze z publikowanych w sieci zdjęć, nosząc kominiarki w czasie akcji, zwołują
się przez Internet i SMS-ami.
O akcjach informuje wklejając
wlepki na szybach budynków,
w autobusach i tramwajach.
Organizacje promują całą subkulturę odnośnie ubioru. Portale młodzieży nacjonalistycznej
oferują do sprzedaży koszulki i
inne gadżety o tematyce banderowskiej i nacjonalistycznej.
W materiałach propagandowych nacjonalistycznych portali ukraińskich przodują hasła
odwołujące się do kultu siły.
Fascynacja siłą jest łączona z
„patriotyzmem” lub ksenofobią
skierowaną przeciw mniejszościom. W sferze socjalnej przodują hasła antywolnorynkowe
takie jak „nacjonalizacja przemysłu”.
Niestety, ostatnio nacjonaliści
wkroczyli na stadiony piłkarskie
i coraz częściej manifestują swoją
obecność podczas spotkań ligowych.
W kwietniu, podczas meczu drużyny Karpat Lwów z Szachtiarem
Donieck, kibice współpracujący
z organizacją i portalem www.
opir.info rozpostarli na trybunach
gigantyczny wizerunek Stepana
Bandery, a na barierkach zawiesili
napis „Banderstadt”. To proponowana przez radnego Michalczyszyna nowa nazwa dla Lwowa,
będąca hołdem dla twórcy UPA.
Inny radny Lwowa z poprzedniej kadencji – Rostysław Nowożeniec próbował już nadać imię
Bandery stadionowi, na którym
będą rozgrywane mecze Euro
2012. Na szczęście, nie udało mu
się przeforsować tego projektu.
To co jest w tym najsmutniejsze,
to młody wiek bojówkarzy. Często są to nieletni, poniżej 15 roku
pod przewodnictwem tylko nieco
starszych kolegów. Właśnie tacy
młodzi ludzie wychodzą dziś na
ulice Lwowa aby uczestniczyć w
zadymach.
Jedną z form współpracy miast
partnerskich jest wymiana młodzieży. Czego się więc będzie
uczyć nasza młodzież jadąc do
Lwowa? Jak się kominiarkę zakłada?
ZAKŁAMYWANIE HISTORII
POLITYCY RZĄDZĄCY ZACHODNIĄ UKRAINĄ NAKRĘCAJĄ HISTORIĘ
Wzrost nastrojów ultranacjonalistycznych nie jest tylko wynikiem
słabej sytuacji gospodarczej, ale
głównie dużej akcji propagandowej szefostwa partii nazywanej
dzisiaj „Swoboda”, a do 14 lutego
2004 roku noszącej nazwę Socjal
Nacjonalistycznej Partii Ukrainy
(SNPU) i pieczętującej się znakiem „wolfsangel”. Obecnie to
ugrupowanie polityczne rządzi
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we władzach samorządowych
w trzech zachodnich Obwodach
Ukrainy, w tym w Obwodzie
Lwowskim i w samym mieście
Lwowie.
POKAJAJ SIĘ POLSKO!
Wołyń pamięta spalone wsie.
Skutkiem „polskiej okupacji” Wołynia było zamordowanie przez
Polaków 100 000 Ukraińców.
Wołyńska okręgowa organizacja
Socjal-Narodowej Partii Ukrainy
(SNPU), Łuck, ul. Romaniuka 1
„Wołyńska Sicz” Zaporoskiego
Wojska”- oto jeden z plakatów
zakłamujących historię.
Doprawdy trudno inaczej nazwać
twierdzenie o „polskiej okupacji Ukrainy” niż używając słowa „brednie”. Tereny, o których
mowa należały od czasów Bolesława Chrobrego do Polski i były
zamieszkiwane przez wiele narodowości, w tym przez Polaków i
przodków dzisiejszych Ukraińców. Przez dziesięć wieków na
tych ziemiach Polacy i Ukraińcy
żyli wspólnie.
ZBRODNIE UKRAIŃSKIE W
HUCIE PIENIACKIEJ
We wsi Huta Pieniacka, a w zasadzie w miejscu gdzie kiedyś
była wieś o takiej nazwie stanął
pomnik upamiętniający ofiary
mordu na ludności cywilnej narodowości polskiej. Wieś została
wymordowana przez ukraińskich nacjonalistów służących w
niemieckiej nazistowskiej armii
przy współudziale UPA i ludności ukraińskiej.
Pomnik odsłaniali wspólnie
prezydenci Ukrainy i Polski:
Wiktor Juszczenko i śp. Lech
Kaczyński. Przy pomniku doszło do zbliżenia obu narodów.
Jednak jak trudny to jest proces
pokazały następne lata. W roku
2010, ulegając presji nacjonalistów, Wiktor Juszczenko nadał
twórcy nacjonalizmu ukraińskiego, Stepanowi Banderze tytuł bohatera Ukrainy. Krok ten
zdecydowanie potępił prezydent
Lech Kaczyński uważając, że
skomplikuje to znacznie relacje
miedzy naszymi krajami.
Nieopodal pomnika w Hucie
Pieniackiej partia Swoboda organizuje często demonstracje
sprzeciwiające się czczeniu pamięci wymordowanych mieszkańców wsi. Przewodniczy im
najczęściej Ratysław Nowożenec, były radny lwowskiej rady
obwodowej, ważny członek partii „Swoboda”.
Tablica ustawiona w pobliżu
pomnika 1100 Polaków pomordowanych w Hucie Pieniackiej
przez oddziały Dywizji SS Galizien oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii. Tekst w języku
ukraińskim i angielskim zakłamuje historię przedstawiając
cywilnych mieszkańców Huty
Pieniackiej jako bojówki okupujących Ukrainę Polaków lub
bolszewików. Propaganda partii
„Swoboda” zrównuje bowiem,
AK z bolszewickimi bojówkami
i sugeruje ich zbrodniczą współ-

pracę przeciw ludności ukraińskiej, a nagłaśnianie akcji ukraińskiej dywizji SS-Galizien w
Hucie Pieniackiej jako próbę
dyskredytacji ukraińskiego ruchu narodowego.
ROSZCZENIA TERRYTORIALNE WZGLĘDEM POLSKI
Portal Onet.pl, w dniu 22 stycznia
informował:
„Hasła przyłączenia do Ukrainy
ziem znajdujących się m.in. w
Polsce padły we Lwowie, na wiecu poświęconym Dniu Jedności
Ukrainy - poinformował lwowski portal internetowy Zaxid.net
(czyt. zachid.net).
Znany z antypolskich poglądów
były deputowany lwowskiej rady
obwodowej Rostysław Nowożenec nawoływał do oderwania od
sąsiednich państw terenów, które
- jego zdaniem - są etnicznie ukraińskie. Wtórował mu Jurij Szuchewycz, syn komendanta Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA),
Romana Szuchewycza.
- Straciliśmy Łemkowszczyznę,
Nadsanie, Chełmszczyznę i Podlasie, które weszły w skład Polski… - mówił na wiecu Nowożenec. […]
- Jedności kraju jeszcze nie osiągnęliśmy, lecz powinniśmy do
niej dążyć - oświadczył Nowożenec.
- To prawda: jeszcze nie wszystkie etniczne ziemie (ukraińskie)
zostały zebrane w całość. Do
prawdziwej jedności dojdziemy,
kiedy zbierzemy te ziemie, które
znajdują się jeszcze poza granicami Ukrainy - powiedział Jurij
Szuchewycz.
Nowożenec jest obecnie szefem
fundacji Ukraina-Ruś, która wydała w 2010 roku przewodnik po
ukraińskich miejscach w Polsce.
Znalazło się w nim m.in. twierdzenie, że poeta Juliusz Słowacki
i królowie Zygmunt August oraz
Stanisław August Poniatowski
byli Ukraińcami, a także że Kraków jest „staroukraińskim grodem”. – pisze portal Onet.pl
POLITYKA SKIEROWANA
PRZECIWKO MNIEJSZOŚCI
POLSKIEJ
Jednym z jej ostatnich przykładów jest sprawa kościoła pod
wezwaniem św. Marii Magdaleny. Ta wiekowa świątynia, pełna
zabytków polskiej sztuki została
odebrana katolikom przez władze
sowieckiej Ukrainy i zamieniona na …klub młodzieżowy i sale
koncertową. Pomimo 20 lat starań
ze strony polskiej społeczności o
zwrot kościoła jego prawowitym
właścicielom, czyli parafii, władze Lwowa z uporem podtrzymują wcześniejszą decyzję sowieckich władz. Tak wygląda realne
„partnerstwo” Krakowa i Lwowa!
Poniżej fragment apelu społeczności polskiej we Lwowie w tej
sprawie:
POLACY WE LWOWIE PROSZĄ WAS O POPARCIE!
Decyzją Rady Miasta Lwowa,

z 11 marca 2010 r. kościół św.
Marii Magdaleny, znajdujący się
przy ul. Bandery 8, został na 20
lat przekazany do dyspozycji sali
muzyki organowej i kameralnej
we Lwowie, na zasadach nieodpłatnego wynajmu.
Nie zostały uwzględnione potrzeby rzymskokatolickiej wspólnoty
parafialnej i wieloletnie starania o
zwrot lub korzystanie na równoprawnych warunkach ze swojej
prawowitej własności.
Od roku 2001 w kościele św.
Marii Magdaleny są odprawiane
nabożeństwa. Centralne przejście
do ołtarza jest zastawione ławkami, których nie można przesuwać,
ponieważ niszczy to, zdaniem
dyrekcji, posadzkę. Wspólnota
nie może korzystać z centralnego wejścia do kościoła, które jest
zamurowane. Parafia nie może
korzystać z kościelnych organów.
Po każdej mszy św. ksiądz wynosi
z kościoła Najświętszy Sakrament
do samochodu, by zawieźć go w
bezpieczne miejsce. Zasadniczym
punktem argumentacji władz w
sporze ze wspólnotą parafialną
jest znaczenie organów, znajdujących się w kościele dla kulturalnego życia miasta. Wyposażenie
kościoła – ołtarze boczne, obrazy,
rzeźby, konfesjonały, klęczniki,
ławki przejęte zostały przez władze: częściowo zostały zniszczone, część stanowi wyposażenie
muzeów. Baptyserium z freskami
Jana Henryka Rosena zamieniono
na... toaletę, cenne freski zamalowano. Wieże kościelne pozbawiono krzyży, z przykościelnego
placu usunięto figurę Matki Bożej. Jedyną pozostałością po dawnej świetności kościoła jest ołtarz
główny i epitafia ze zniszczonymi
elementami dekoracyjnymi.”
PONIŻEJ GARŚĆ CYTATÓW
POLITYKÓW RZĄDZĄCEJ
WE LWOWIE „SWOBODY
Jurij Michalchyszyn, radny
Rady Miejskiej Lwowa, aktywista partii „Swoboda”:
„My uznajemy kult siły w służbie
idei. Idea ukraińskiej nacji przewiduje priorytet Ukraińca przed
innymi ideami - życie i zdrowie
Ukraińca ponad wszystkie inne
względy. Gdy przy zagrożeniu dla
tych wartości konieczne jest działanie, związane z pozbawieniem
życia wrogo nastawionego do
Ukraińca osobnika, oczywiście,
takie działanie musi być zrealizowane”
„To jest moje stanowisko, to jest
stanowisko partii, to jest nasz styl
pracy. W przyszłości, mam nadzieję, da to swoje rezultaty. Młodzież myśli kategoriami „cool”,
„nie cool”. Chcemy sprawić, aby
postępowanie takie, jak postąpił
Łemyk (dokonał aktu terroru),
było „cool”.
12 kwietnia 2011 r.
„Nasza banderowska armia
przejdzie rzekę Dniepr, przejdzie
Donbas, przepędzi z Ukrainy
bandę o niebieskich d..., obrzydło
być dłużej „tolerastami”, obrzy-
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dło mówić o kompromisie.”
13 stycznia 2011 r.
Oleg Tiagnibok, szef partii
„Swoboda”
„Nasza Ideologia jest oparta na
pracach Dmytro Doncowa, my
jedynie staramy się je uwspółcześnić i dopasować do realiów
naszego życia.” (Dmytro Dońców był głównym ideologiem
nacjonalizmu
ukraińskiego.
Jego teorie były oparte na „Main
Kampf” Hitlera i na pismach Lenina i Stalina. Zakładał walkę o
czystość rasową i etniczną Ukraińców, której zalecanym elementem było fizyczne unicestwienie
innych narodowości zamieszkujących Galicję.
26 stycznia 2011 r.
W historii świata, trudno znaleźć wiele tak brutalnych ideologii.
IRYNA FARION, radna Lwowskiej Rady Obwodowej (Wojewódzkiej), zarząd partii “Swoboda”
„Antyteza hiperboliczna „swój obcy”, to jest „Ukrainiec - Żyd,
Niemiec, Moskal”, staje się środkiem utrwalania odpowiedniej
ideologii, zapewnia skuteczny i
ostry publicystycznie odbiór”.
17 stycznia 2011 r.
Wezwała radę obwodową Lwowa o zakupienie dla młodzieży
takich książek, które nauczą
„nasze dzieci, jak trzymać broń
w rękach”. Powiedziała też: „W
Galicji jest mnóstwo „chruni”
(wyrodków, zdrajców), tworzących partię tolerancyjnych Ukraińców.”
1 marca 2011 r.
„Ja w ogóle nie uważam za ludzi
członków Partii Regionów”. Zaapelowała do Lwowian, aby byli
egoistyczni, agresywni, egocentryczni, bezkompromisowi, aby
zapomnieli o obelżywych słowach
„tolerancja” i „kompromis”. Na
czele państwa stoją bandyci, a
najbardziej niebezpieczną dla
społeczeństwa ideologią jest ideologia liberalna. „Są tylko dwie
drogi - albo banderyzacja Ukrainy, albo bandyzacja Ukrainy.
Trzeciej możliwości nie ma”.
13 stycznia 2011 r.
OLEG PANKIEWICZ, przewodniczący Obwodowej Rady Lwowskiej, partia „Swoboda”
“UPA jest nam potrzebna do walki ideologicznej z wrogami Ukrainy.”
5 marca 2011 roku
Radni “Swobody” wykształcili własny zestaw określeń, które
obowiązują w neobanderowskiej retoryce. Najczęściej są to
określenia mocno emocjonalne I
obraźliwe dla politycznych przeciwników. Na przykład osoby
cechujące się postawą otwartości
I szacunku do innych są określane słowem “toleraści”, a ludzie o
poglądach liberalnych to “libera-
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Dzieci, które wygrały
z przeznaczeniem.
Bożena Ratter

ści”. Jest to oczywisty zbitek słów
“tolerancja” I “liberalizm” ze słowem “pederasta” co ma zapewne
w zamyśle autorów poniżać określane w ten sposób osoby.

nakręcanie nacjonalizmu znalazło też sprzymierzeńców wśród
elit lwowskich I zachodnio-ukraińskich. Jest to sojusz oparty na
dość niskich pobudkach:

KOMU TO SŁUŻY?

“Kiedy we współczesnych gazetach i wiadomościach informacyjnych prezentowano poglądy czy
pisano o niektórych wydarzeniach
jakby żywcem wyjętych z pierwszej połowy XX wieku, z lat 2030, ciągle nurtowały mnie pytania
– Dlaczego ludzie milczą? Przecież to niemożliwie! Powinniśmy
na to reagować, powinniśmy o
tym mówić! Ciągle czekałem
na wypowiedzi w tej kwestii ze
strony naszych autorytetów – intelektualistów, polityków, kogoś
z przedstawicieli władz. Nie doczekałem się. W rzeczywistości
to była manipulacja, niekończący
się flirt ze zwolennikami ideologii lat 20- 30- tych. Dla wielu był
sposób by za wszelką cenę dostać
się do wybieralnych organów
władzy. Chcieli stać się deputowanymi różnych poziomów,i to
nakręcało sprawę.”
Jaki powinien być zatem nasz
stosunek do partii “Swoboda” i
do radnych Rady Miasta Lwowa
– naszego miasta partnerskiego?
Może najwyższy czas powiedzieć
STOP?
Czy właściwym jest uwiarygadnianie “nazików” ze “Swobody”
poprzez rozgrywanie wspólnych
meczów i organizowanie wspólnych bankietów?

Wielu komentatorów sceny politycznej, głównie po stronie ukraińskiej, zauważa że rozwój ruchu
nacjonalistycznego, w archaicznej
narodowo-socjalistycznej formie
jest inspirowany I finansowany z
zewnątrz. Mówi się o pieniądzach
ze wschodniej Ukrainy lub nawet
z państw ościennych.
Są to jednak przypuszczenia i
spekulacje, choć należy zauważyć, że stoi za nimi analiza korzyści. Kto zatem jest głównym
beneficjentem neobanderyzmu?
WASYL RASEWICZW, jeden
z ważniejszych publicystów zachodnio-ukraińskich pisze:
“Wschód Ukrainy straszono jej
Zachodem, który tylko czeka by
zawojować wschodnie terytoria.
Ludzi straszono, że przyjdą banderowcy, zacznie się przymusowa
ukrainizacja itd. Mówiono: my
na wschodzie zbudowaliśmy taki
wspaniały przemysł, pracujemy
by wyżywić tych krzykaczy „Galicajów” z zachodu, a oni – darmozjady, tylko krzyczą i chcą nas
zawojować. Karmimy całą Ukrainę, w tym „wujków” ze Lwowa
też. A zaczęło się niewinnie. Sprawa pozornie neutralna – historia.
Ale jak to się przejawiło w realnej
polityce! Konsekwencje wprost
niewyobrażalne.”
Inne głosy mówią wprost, że Janukowycz doszedł do władzy I
jest ją w stanie utrzymywać właśnie dzięki straszakowi w postaci neobanderyzmu. Dlatego go
toleruje, a może nawet po cichu
wspiera.
Nie można zauważyć, że w perspektywie geopolitycznej, istnienie “Swobody” - silnej formacji
nacjonalistycznej na Zachodniej
Ukrainie jest na rękę Rosji. Partia,
która reprezentuje wartości jawnie antyeuropejskie, która inspiruje się nazistowską przeszłością
i w dodatku sprawuje władzę na
części terytorium Ukrainy może
być hamulcem, który zatrzyma
niezależną Ukrainę na drodze
zbliżenia z Unią Europejską.
Jednak cytowany już wcześniej
Wasyl Rasewycz zauważa też, że

Czy dzisiaj w 2018 roku coś się
zmieniło?
Poniżej film Józefa Wieczorka
z naszego protestu w 2011 roku
przed stadionem „Cracovii” w
Krakowie.
Udział w proteście wzięli m.in.
KPN - Krzysztof Bzdyl, Ryszard Bocian,
oraz dr Lucyna Kulińska z mężem i dzieckiem, Aleksander
Szumański z małżonką, Józef
Wieczorek i inni.
Źródła:
https://www.salon24.pl/u/gilarski/309598,banderyzm-2011 t
Miroslaw Gilarski salon24.pl
Józef Wieczorek - film http://
blogmedia24.pl/node/48841
PIKIETA ANTYBANDEROWAKA PRZED STADIONEM
CRACOVII

W Poranku Wnet Wojciech Kwiatek chce pokazać światu naszą
wspaniałą historię i kulturę. Jak
możemy pokazać światu skoro
nie mamy materiałów, narzędzi,
nawet bazy indeksów a tym bardziej chęci? Sprzedaż kilku książek tym co wiedzą, zainteresowanym pogłębieniem wiedzy, a
reszta? 37 milionów Polaków i
ponad milion Ukraińców? Czy
tłumaczymy książki Ewy Kurek
na wszystkie języki świata i promujemy je na światowych targach
książki, w ambasadach , podczas
spotkań naszych dyplomatów z
przedstawicielami innych krajów, w szkołach, na uczelniach,
bibliotekach itp? Czy cokolwiek
robimy dla pokazania naszej
wielonarodowościowej, pięknej
historii i kultury światu a przede
wszystkim młodym Polakom,
którzy już zostali wyedukowani w „pedagogice wstydu” (Ewa
Kurek), „sformatowani intelektualnie przez główne ośrodki GW,
Krytyki Politycznej itp.”(Bronisław Wildstein) Nie wystarczy
Premier Mateusz Morawiecki,
sam jeden nie jest w stanie zastąpić działań wszystkich instytucji
państwowych, które są opłacane
z naszych pieniędzy i powołane
właśnie do tego celu. Nie tylko
IPN, który prowadzi profesjonalne spotkania czy konferencje,
na które przychodzą dobrowolnie nieliczni, którzy jakąś wiedzę
mają a chcą poszerzyć uczciwym,
prawym warsztatem historyków
(nie socjologów, psychologów,
antropologów). Zapraszane są do
IPN klasy na lekcje historii ale
muszą tego chcieć nauczyciele,
dla których również prowadzone
są wykłady. Edukacja musi być
narzucona odgórnie, ministerstwo
MEN i MNiSW samo musi mieć
wiedzę i wyegzekwować właściwą edukację, przy podejmowaniu
decyzji dobrze jest korzystać z
rad „prawych” prawników. Proponuję dokonać audytu sensu i
treści testów w szkole podstawowej, w których sprzeczności widoczne są nawet w składni pytań,
i które nie uczą samodzielności
myślenia i kreatywności, efekt jak
w totolotku. Czy to możliwe, iż
powołanie Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o
holokauście przy MEN, nastąpiło
dopiero 31 stycznia 2018 r. ? Śp.
Janusz Kurtyka w Historii Polski
1918 – 1989 poświęca w Roz. 7
10 stron ludobójstwu niemieckiemu na polskich Żydach i 10 stron
w Roz. 8 Dramatowi Kresówmoże wystarczyło przeczytać. Jak
działa minister edukacji, szkolnictwa wyższego, kultury, spraw
zagranicznych?
Czy MNiDN
ma program obchodów 100-lecia
odzyskania Niepodległości choć-

by w Warszawie ? Czy to będzie
lampka wina na zakończenie
„wielkiej gali” w Teatrze Wielkim dla wybranych przedstawicieli instytucji państwowych, wystawa w Muzeum Narodowym,
do którego nie pójdą na pewno
przyjeżdżający turyści zagraniczni i z Polski, których bardziej
interesuje instalacja świetlna na
Krakowskim Przedmieściu? Miliony przechodniów niczego nie
zobaczą na ulicach a w domu zasiądą do TVN24, która pokaże im
historię i kulturę w wersji „modernizmu historycznego i post
prawdy czyli nowoczesnej historii będącej fałszem”. Delegacje
z kwiatami pod pomnikami to za
mało, w tej część uroczystości nie
uczestniczą mieszkańcy i turyści
ale przedstawiciele zainteresowanych i pamiętających środowisk.
A chcemy wyciągnąć Polaków
z koziego rogu, gdzie zapędziła
nas „pedagogika wstydu”. Czy
planujemy serię publicznych, na
wielką skalę i wielkim rozmachem przygotowanych widowisk
muzyczno-świetlnych i innych
interesujących form przekazu, jak
choćby te z Nocy Muzeum, gdy
na tle pałacu namiestnikowskiego
wyświetlany był film o zagrabionych przez Niemców dziełach, na
Starym Rynku film o Starzyńskim
a przed Muzeum Historycznym
wspaniała wystawa i gawęda o
Bolesławie Prusie. To powinno
się dziać już teraz i przez cały
rok, jak inaczej nadrobić starty z
30 ostatnich lat? W 2005 roku Jean-Michel Jarre wystąpił na spektakularnym koncercie na terenach
stoczniowych w Gdańsku dla
ponad 100 tys. osób. A dlaczego
nie zorganizować tematycznego
spektaklu z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości w 2018
r na terenie miasta, w punktach,
gdzie ludzie przemieszczają się
gromadnie a nie w miejscach, dokąd trudno dotrzeć, dla setek tysięcy? I to nie jednego spektaklu.
Pragnę donieść światu, że wyhodowaliśmy dzięki wojnie
Nową odmianę dzieci
Na jawie i we śnie marzą o zupie
chlebie i kości
Zupełnie jak psy i koty (Zbigniew
Herbert)
Wierszem Zbigniewa Herberta i
słowami „zabrali nas i nie chcieli światu powiedzieć, że zabrali
nas…o Boże…ale my żyjemy..
Jeszcze Polska nie zginęła” wymawianymi wzruszonym głosem
Danuty Baziuk rozpoczyna się
piękny dokument z 2013 roku,
„Wygrać z przeznaczeniem”.
Bohaterami filmu są dzieci, które podczas pierwszej wywózki
w nocy z 9/10 lutego 1940 r. je-

chały bydlęcymi wagonami na
śmierć, w głęboką tajgę Sybiru.
„Oni weszli 17 września ale do
nas, do naszej osady przyszli 23
września – Dioniza Choroś zesłana na Sybir w wieku 12 lat. Była
to sobota, pamiętam jak niektórzy
Ukraińcy witali te wojska sowieckie, a my, polskie dzieci staliśmy
pod drzewem i patrzyliśmy na to
z daleka”.
Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię najeźdźco
a droga którą Jaś Małgosia dreptali do szkoły
nie rozstąpi się w przepaść
Rzeki nazbyt leniwe nieskore do
potopów
rycerze śpiący w górach będą
spali dalej
więc łatwo wejdziesz nieproszony
gościu
„Mój ojciec był obudzony o drugiej w nocy i wstawiony w kąt.
Kazali nam ubierać się i dali 30
minut, żeby się ubrać i wziąć
jedną walizkę. Bez pytania
żadnego wsadzili nas na sanki
– Adela Jesionowicz, deportowana na Sybir w wieku 11 lat.
„ZSRR rozpoczął wywózkę narodu polskiego na Sybir. Była
to grupa ludzi, których rząd sowiecki uznał za niebezpieczną
dla systemu radzieckiego. W
tej grupie znaleźli się przede
wszystkim leśnicy, oficerowie,
policjanci i osadnicy ziemi łomżyńskiej -Leon Wagner deportowany na Sybir w wieku 9 lat.
W tej pierwszej wywózce zesłano 250 000 polskich obywateli.
„Na pokładzie jest 838 Polaków,
którzy przybyli do Nowej Zelandii na czas wojny. Nowozelandczycy, oto jest Wasz dom. Dzieci
to Wasz tymczasowy dom w innej
części świata, ale jest to Wasz
dom- tak witano cudem ocalałych z łagrów, wyprowadzonych z
Nieludzkiej ziemi przez Andersa.
Dzieci, które komunistyczna ideologia pozbawiła domu, rodzin
i skazała na tułaczkę. „Dzięki
Premierowi te dzieci mogły się
znaleźć w Nowej Zelandii, aczkolwiek swoją rolę odegrały tu
dwie kobiety, Maja Wodzicka,
żona Konsula Kazimierza Wodzickiego, oraz małżonka Premiera- wyjaśnia Dariusz Zdziech,
autor książki „Pahiatua –„Mała
Polska”
małych
Polaków”.
„Wszyscy przeżyliśmy takie życie,
raczej cygańskie, taki los wypadł
nam, że dziś tu, jutro tam. Taki los
dał nam Bóg, że nie wiemy gdzie
nasz grób. Dziękuję bardzo Państwu” – Bożena Terlecka deportowana na Sybir w wieku 11 lat.
To było podziękowanie od naszych Rodaków w Nowej Zelandii dla realizatorów filmu.
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Wellington, Auckland, polski
dom, długi stół przykryty białym
obrusem, kwiaty biało czerwone
i ONI, tak okrutnie skrzywdzeni,
okaleczeni, osieroceni i wciąż zakochani w Polsce.
pozostało nam tylko miejsce przywiązanie do miejsca
jeszcze dzierżymy ruiny świątyń
widma ogrodów i domów
jeśli stracimy ruiny nie pozostanie nic
i jeśli Miasto padnie a ocaleje
jeden
on będzie niósł Miasto w sobie po
drogach wygnania
on będzie Miasto
„Nie mogę wam dużo powiedzieć,
tylko że…urywa się głos ..Polska
zawsze będzie póki my żyjemy.
Dziękuję - Marek Powierza urodzony na zesłaniu w 1940 r.
Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu
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po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę
idź wyprostowany wśród tych co
na kolanach
wśród odwróconych plecami i
obalonych w proch
ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu trzeba dać
świadectwo
bądź odważny gdy rozum zawodzi
bądź odważny
w ostatecznym rachunku jedynie
to się liczy
a Gniew twój bezsilny niech będzie jak morze
ilekroć usłyszysz głos poniżonych
i bitych
niech nie opuszcza ciebie twoja
siostra Pogarda
dla szpiclów katów tchórzy - oni
wygrają
pójdą na twój pogrzeb i z ulgą
rzucą grudę
a kornik napisze twój uładzony
życiorys.

„Ja nie muszę płakać, dlatego że ja spotkałam Państwa i
wiem, że wy to światu powiecie, i zrobicie film, i będziemy
tańczyć Chopina i Krakowiaka –płacze Danuta Baziuk (zesłana na Sybir w wieku 10 lat).
Dla świata podaję nazwiska pozostałych „dzieci, które wygrały z
przeznaczeniem”, zesłanych na
Sybir w wieku: 10 lat Henryka
Aulich , 7 lat Elżbieta Bednarska, 4 lata Urszula Bednarska,
7 lat Piotr Aulich, 6 lat Tadeusz
Burak, 16 miesięcy Maria Dac
Jaśkiewicz, 4 tygodnie Teresa
Dmochowska, 6 lat Józef Jagiełło, 4 lata Stanisław Manterys,10
lat Józef Kubiak, 11 lat Jerzy Surynt, 11 lat Wanda Pelc Ellice, 5
lat Stefania Zawada, 14 lat Maria
Zazulak, 11 Stanisław Wójcik,
13 lat Janina Różycka, 7 lat Józef Zawada, 10 lat Cecylia Zazulak, 7 lat Jan Wojciechowski,
6 lat Stanisław Brejniakowski.
Film został zrealizowany dzię-

ki pomocy Ambasady Norwegii w RP, Ambasady RP
w Norwegii, Miasta Łomża i wsparciu Banku WBK.
Dzieci, które wygrały z przeznaczeniem to dzieci tych, którzy
walczyli o Odzyskanie Niepodległości w latach 1914 – 1920 a
potem pracowali dla Niepodległej Polski. Ponad milion (1 300
000) Polaków zostało ukaranych
za Odzyskiwanie Niepodległości
100 lat wywózką na Sybir i do
Kazachstanu. Czy Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaplanowało „pamięć” o
„historii i tożsamości” naszych
Rodaków, którzy w latach 19141920 walczyli o Odzyskanie Wolności? Czy pozostawimy białą
plamę w naszej pamięci? Czy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zlecił badania „Pamięć
Historia Tożsamość” dotyczące
naszej wiedzy o Polakach wszystkich grup społecznych (również
ziemiaństwa) i wszystkich naro-

TOWARZYSTWO PAMIĘCI NARODOWEJ
IM. PIERWSZEGOMARSZAŁKA POLSKI
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
Dla KSI Aleksander Szumański
Dzień 11 listopada 1918 roku w
pamięci Polaków łączy się nierozerwalnie z Józefem Piłsudskim, który zawsze dążąc do
niepodległości Państwa Polskiego stworzył Legiony jako zalążek przyszłego wojska polskiego. Przecierpiał wiele, ale też i
cel osiągnął. Bez cierpienia nie
ma nagrody, zapewne taka dewiza przyświecała Komendantowi. Na dworcu w Warszawie
w dniu 10 listopada 1918 roku
o godz. 7 rano nie było tłumów,
bo przyjazd Piłsudskiego nie był
upubliczniony. Naczelnika witali regent, książę Zdzisław Lubomirski - herbu Szreniawa bez
Krzyża - komendant naczelny
POW - Polska Organizacja
Wojskowa , płk. Adam Koc –
działacz niepodległościowy, odznaczony Orderem Srebrnym
Virtuti Militari i kilka innych
osobistości. Według wspomnień
księżny Marii Lubomirskiej jej
mąż przekonywał Piłsudskiego, że „on jeden Polskę zbawić
potrafi w tym historycznym momencie.”Nazajutrz 11 listopada
Rada Regencyjna przekazała
Piłsudskiemu dowództwo nad
wojskiem polskim i tegoż dnia
Warszawa była wolna. Jakim
dniem był ten 11 listopada 1918
roku w Warszawie? Księżna Maria Lubomirska wielka
dama polskiej arystokracji pod
tą datą pisze: „ Dzień dzisiejszy
należy do historycznych, do niezapomnianych, do weselszych, do
triumfalnych! Jesteśmy wolni!
Jesteśmy panami u siebie! Stało
się i to w tak nieoczekiwanych
warunkach… Od wczesnego
ranka odbywa się przejmowanie urzędów niemieckich przez
władze polskie. Już przekazano

w nasze ręce Cytadelę, którą zajął batalion wojska polskiego z
majorem Szyndlerem na czele…
Niemcy zbaranieli, gdzie niegdzie
się bronią, zresztą dają się rozbrajać nie tylko przez wojskowych,
ale przez lada chłystków cywilnych… Dziwy, dziwy w naszej
stolicy! Idą Niemcy rozbrojeni
w czerwonych przepaskach – idą
żołnierze w niemieckich mundurach z polskim orłem na czapce:
to wyswobodzeni Polacy z Księstwa Poznańskiego. Idą żołnierze
w niemieckich mundurach z francuską kokardą; to dzieci Alzacji
i Lotaryngii – śpiewają pieśni
francuskie i bratają się z Polakami. Zbratanie zdaje się być ogólne
– pękł przymus dyscypliny, runęły
przegrody – ludzie są tylko ludźmi.”
Tak dnia 11 listopada 1918 roku
Polska weszła na wyboistą drogę
swojej najnowszej historii.
Towarzystwo Pamięci Narodowej im. Pierwszego Marszałka
Polski Józefa Piłsudskiego dalej
– Towarzystwo - organizacja patriotyczno –niepodległościowa,
wybrało za swojego patrona Józefa Piłsudskiego, wierne wskazaniu Cypriana Kamila Norwida: „Ojczyzna to ziemia i groby.
Narody tracąc pamięć tracą życie”. To wskazanie jest również
fragmentem inskrypcji widniejącej na pomniku wzniesionym
na Cmentarzu Rakowickim w
Krakowie, upamiętniającym ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu. Pomnik ów
powstał z inicjatywy Towarzystwa, o czym jeszcze wspomnę.
Poczucie odrębności wobec innych narodów kształtowane przez
czynniki narodowotwórcze takie

jak: symbole narodowe, język,
barwy narodowe, świadomość
pochodzenia, historia narodu,
świadomość narodowa, więzy
krwi, stosunek do dziedzictwa
kulturowego, kultura, terytorium,
charakter narodowy - to poczucie
tożsamości narodowej, szczególnie ujawniające się w sytuacjach
kryzysowych, gdy potrzebne jest
wspólne działanie na rzecz ogólnie pojętego dobra narodu. W
tym właśnie celu kształtowania
tożsamości narodowej powołane
zostało Towarzystwo. W nazwie
pokrewne jest z Instytutem Pamięci Narodowej, posiadającym
te same cele, lecz powołanym
przez Sejm Ustawodawczy jako
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu / IPN
/ - będący instytucją naukową o
uprawnieniach śledczych w celu
gromadzenia dokumentów organów bezpieczeństwa państwa,
prowadzenia śledztw w sprawie
zbrodni nazistowskich i komunistycznych, oraz prowadzenia działalności edukacyjnej. Inicjatywa
powołania Towarzystwa   zrodziła
się z potrzeby serca,   z patriotycznej postawy założycieli. Postawa
ta wyraziła się przede wszystkim
w dążeniu do wydobycia z wieloletniego milczenia, zapomnienia i
zakłamania, a tym samym do ukazania społeczeństwu, zwłaszcza
młodemu pokoleniu Polaków – tej
części współczesnej historii narodu polskiego, która przez prawie
pół wieku była przez reżim komunistyczny z premedytacją i konsekwentnym uporem przemilczana,
wypaczana i fałszowana. Ta antypolska działalność, niszcząca narodową historię szczególnie ostatnich dziesiątków lat, oraz skazująca na całkowite zapomnienie wie-

lu twórców tej historii, jej bohaterów, ich dokonań i czynów – legła
u podstaw politycznego systemu,
wyrosłego z mongolskiego despotyzmu władzy i pogardy dla praw
i godności człowieka,
systemu narzuconego narodowi
siłą i fałszem w wyniku II wojny
światowej, systemu, który mógł
tak długo w Polsce funkcjonować
dzięki wsparciu obcą i rodzimą
przemocą i gwałtem, morderstwem i zbrodnią, oraz zakłamaniem i fałszowaniem historii. Towarzystwo powołano z inicjatywy
Jerzego Korzenia w listopadzie
1988 roku z udziałem 15 osobowej grupy założycielskiej, jako
organizacja o charakterze patriotyczno – niepodległościowym i
przyjęło za patrona Józefa Piłsudskiego, widząc w nim wielkiego
bojownika o niepodległość Polski
i jej suwerenność, twórcę państwa
i jego armii, oraz nie kwestionowanego zwycięskiego wodza,
polityka i męża stanu. Na swoim
pierwszym zebraniu zarząd Towarzystwa ukonstytuował się następująco : prezes Jerzy Korzeń, oraz
piastujący różne funkcje: Włodzimierz Pagacz, Andrzej Mikosz,
Halina Dura, Adam Szczawiński.
Ostatecznie Towarzystwo posiada Zarząd Główny w Krakowie
z prezesem Jerzym Korzeniem,
wpisane do rejestru sądowego
prawomocnym postanowieniem
Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 30 maja 1989 roku.
Towarzystwo nie posiada żadnych
stałych źródeł finansowania, ani
dotacji budżetowych, opierając
swoją działalność wyłącznie na
wpływach ze składek członkowskich, oraz na darowiznach, dotacjach i jednorazowych wpłatach
osób prywatnych, przedsiębiorstw
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dowości (Polacy, Romowie, Ormianie ) , którzy byli mordowani i okradani przez totalitaryzm
komunistyczny i nazistowski,
czy będą kontynuowane badania
strat i pamięci o jednej, wybranej grupie narodowościowej?
„Spośród Ukraińców rekrutowali Niemcy przede wszystkim tzw. policję pomocniczą.
Większość z nich służyła już
poprzednio radzieckiej milicji,
ponieważ również władze radzieckie w Galicji faworyzowały Ukraińców- prawdopodobnie
w związku z ich proletariackim
pochodzeniem – w stosunku do
Polaków i Żydów. Praktycznie
wszystkie akcje przeciwko Żydom przeprowadzane były przez
ukraińską policję pomocniczą,
przy pomocy kilku esesmanów
lub Schupo” (Szymon Wiesenthal, Prawda nie zemsta). Listy
wywozowe na Sybir były również tworzone przez Ukraińców.
Bożena Ratter
i instytucji, oraz władz miejskich
i wojewódzkich, pozyskiwanych
dla finansowego wsparcia konkretnych przedsięwzięć i zadań
rzeczowych realizowanych przez
Towarzystwo w ramach celów i
zadań określonych statutem. Dzięki takim działaniom, przy pełnym
zaangażowaniu wszystkich członków Zarządu Głównego i wielu
szeregowych członków Towarzystwa, osiągnięto znaczące efekty,
wyrażające się bogatym i trwałym
dorobkiem w postaci odlanych w
brązie, lub kutych w kamieniu tablic, rzeźb, epitafiów, pomników,
oraz pamiątkowych medalionów
i okolicznościowych jubileuszowych medali. Wszystkie one,
utrwalające i przypominające historyczne wydarzenia i wielkich
Polaków z nimi związanych, zostały przekazane w służbę Krakowowi – Miastu i Społeczeństwu.
Należy podkreślić owocną działalność Towarzystwa w upamiętnianiu różnych wydarzeń historycznych związanych z walką o
wolną Polskę i narodowych rocznic. Uroczystości owe odbywają
się w różnych miejscach pamięci
narodowej, niejednokrotnie u stóp
pomników, z udziałem zawsze
licznej młodzieży, co godne jest
szczególnego przekazu.
A oto najważniejsze dokonania
Towarzystwa:
- Tablica upamiętniająca Adama
Chmielowskiego – św. Brata Alberta. To pierwsza tablica powstała staraniem i środkami Towarzystwa przekazana Izbie Pamięci
Powstania Styczniowego 1863,
mieszczącej się w dawnym Schronisku dla Weteranów Powstania, a
obecnie siedzibie Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej
Polskiej przy ul. Biskupiej 18 w
Krakowie.
- Tablica upamiętniająca 70 rocznicę Bitwy Warszawskiej w 1920
roku o treści następującej: „Na
chwałę Wojska Polskiego i jego
Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego pierwszego Marszałka Pol-
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ski w 70 rocznicę Bitwy Warszawskiej w zwycięskiej wojnie polsko
– sowieckiej 1919 – 1920.”Autor
tekstu Jerzy Korzeń. Tablicę tę położyło Towarzystwo w Krakowie
– 1990. Tablicę wmurowano na
fasadzie budynku Liceum XX Pijarów im. Stanisława Konarskiego
przy ul. Czapskich 5 w Krakowie
od strony ul. Józefa Piłsudskiego.
W ramach obchodów rocznicowych Towarzystwo zorganizowało w dniu 12 czerwca 1990 roku
w auli PAN w Krakowie przy ul.
Sławkowskiej 17 sympozjum naukowe poświęcone wojnie polsko
– sowieckiej 1919 – 1920.
- Pomnik generała Władysława Sikorskiego zlokalizowany na dziedzińcu przylegającym do kościoła
garnizonowego pw. św. Agnieszki
w Krakowie przy ul. Dietla 30. Pomnik składa się z cokołu i trzech
płyt cementowo – mozaikowych,
z których dwie skośnie ustawione
na cokole z ażurowym prześwitem, posiadają dwie tablice z białego marmuru w metalowych obramowaniach. Trzecia górna płyta
oparta na pozostałych dwóch,
zwieńczona metalowym krzyżem,
posiada płaskorzeźbę popiersia w
generalskim mundurze i czapce,
także na białym marmurze. Tekst
na tablicach identyczny: w języku
polskim z godłem Polski, w języku angielskim z godłem Wielkiej
Brytanii, stanowi zwięzłą biografię Generała. Na cokole tabliczka
informacyjna z brązu: „Odnowiono i ponownie posadowiono
staraniem Towarzystwa Pamięci
Narodowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
w Krakowie – VIII 1990”. Wysokość pomnika 3,0 m.Pomnik
według projektu i fundacji Pawła
Świstaka żołnierza AK
ps. Kazimierz został wykonany
przez art. rzeźb. Eugeniusza Gutkowskiego z Lublina i w lipcu
1973 roku postawiony na prywatnej posesji fundatora w Zakopanem przy ul. Sienkiewicza.
Po kilku dniach został zburzony,
wywieziony w nieznanym kierunku i przeznaczony do zniszczenia.
Równocześnie
komunistyczne
władze Zakopanego aresztowały
właściciela pomnika konfiskując
jego dom i parcelę. W roku 1974
elementy pomnika odnaleźli pracownicy krakowskiego Oddziału PKS, przechowując je przy
ul. Fredry, a od roku 1980 przy
ul. Pachońskiego w Krakowie.
W czerwcu 1989 roku wszystkie
zachowane elementy zabezpieczono i poddano gruntownym
pracom renowacyjnym środkami Towarzystwa. Odszukana w
międzyczasie rodzina fundatora i
właściciela pomnika, upoważniła
Towarzystwo do decydowania o
dalszym losie monumentu, przenosząc prawo własności na Towarzystwo. Pomnik odsłonięto i poświęcono po uroczystej mszy św.
z pełnym ceremoniałem wojskowym 30 września 1990 roku. Historyczne przemówienie wygłosił
wówczas prezes Towarzystwa
Jerzy Korzeń. Pomnik Generała
Władysława Sikorskiego został
przez Towarzystwo przekazany po
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wieczne czasy, z nieograniczonym
prawem własności probostwu
Garnizonu Kraków przy kościele
garnizonowym pod wezwaniem
św. Agnieszki w Krakowie przy
ul. Józefa Dietla 30.
- Pomnik martyrologii 33 Polaków
zamordowanych przez Niemców                                                                                                                                          
          
1 listopada 1944 roku. Pomnik
ów znajduje się w Gruszowcu na
terenie gminy Dobra w powiecie
limanowskim. Został postawiony
staraniem i środkami Towarzystwa, obok istniejącego kamiennego głazu, upamiętniającego
martyrologię mieszkańców Gruszowca. Napis pod głazem głosi,
że… „na tym miejscu wierni synowie ojczyzny w liczbie 33 osób
z Gruszowca zostali zamordowani
i spaleni żywcem przez zbrodniarzy niemieckich dnia 1. XI. 1941 r.                                        
25.XI. 1948” r.
Pomnik składa się z różnej wielkości kamieni ułożonych w formie
muru, złączonych wspólnym fundamentem z cokołem, na którym
znajduje się głaz i napis przypominający zbrodnię, która się tutaj
dokonała. Autorem i wykonawcą
monumentu jest ludowy artysta –
rzeźbiarz Stanisław Dobrowolski
z Kasiny Wielkiej, członek Towarzystwa.
- Medaliony i płaskorzeźby popiersia Józefa Piłsudskiego z okazji 125 rocznicy urodzin Marszałka z okolicznościowym tekstem:
„ Józefowi Piłsudskiemu w 125
rocznicę urodzin 5. XII. 1867 – 5.
XII. 1992 Towarzystwo Pamięci
Narodowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
w Krakowie”.
Medaliony wraz z tabliczkami zostały trwale umieszczone w krypcie Marszałka pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu, oraz
w Ołtarzu Pamięci Narodowej
bazyliki oo. Cystersów w Mogile
– Nowej Hucie. Natomiast płaskorzeźby popiersia, będące kopiami
rzeźby Konstantego Laszczki, do
której Piłsudski pozował artyście
w 1922 roku, umieszczono w
Izbie Pamięci i Tradycji Korpusu
Kadetów im. Józefa Piłsudskiego
w kościele garnizonowym pw. św.
Agnieszki przy ul. Józefa Dietla 30 w Krakowie, oraz w holu
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w
Ulinie Wielkiej w gm. Gołcza.
Towarzystwo wydało również
okolicznościowy medal w 75
rocznicę odzyskania niepodległości – 11 listopada 1993 roku w
„Hołdzie Komendantowi”, upamiętniający tę rocznicę, odlany z
brązu w 1993 roku w ilości 130
egzemplarzy, ponumerowanych
na obrzeżu i objętych ewidencją
Towarzystwa, autorstwa artysty
rzeźbiarza profesora krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
Czesława Dźwigaja. Medal
ów ma 7,5 cm średnicy i 3 mm
grubości. Awers przedstawia podobiznę Józefa Piłsudskiego na
tle zrywającego się do lotu orła
i napis 75 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

– 1918 – 11 LISTOPAD – 1933.
Na rewersie dwa poziome teksty: „W HOŁDZIE KOMENDANTOWI i pod spodem: TOWARZYSTWO PAMIĘCI NARODOWEJ IM. PIERWSZEGO
MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO W KRAKOWIE.           
Medal przyznaje Zarząd Główny Towarzystwa, będący Kapitułą Medalu. Medal przyznawany jest osobom prywatnym, oraz
instytucjom, związkom i organizacjom patriotyczno – niepodległościowym i kombatanckim,
które kultywują pamięć Józefa
Piłsudskiego i utożsamiają się z
ideą niepodległościową Komendanta. Wraz z medalem wręczany jest również akt nadania.
Dotychczas otrzymały go m. in.
córki Józefa Piłsudskiego Wanda Piłsudska i Jadwiga
Piłsudska – Jaraczewska, Prezydent Rzeczypospolitej Na
Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, Jan Nowak Jeziorański, pułk. Ryszard Kukliński,
Krzysztof Munich – syn płka
dypl. Tadeusza Municha adiutanta głównego naczelnego Wodza Marszałka Edwarda Rydza
Śmigłego, , Andrzej Kostrzewski – Prezes Krakowskiego Oddziału Związku Legionistów
Polskich, Konrad Strzelewicz
– Prezes Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich,
Instytut Józefa Piłsudskiego w
Nowym Jorku i Londynie, Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej, Związek Piłsudczyków w Małopolsce, Związek Sybiraków. Napisy
na medalionach są autorstwa
Jerzego Korzenia.
- Epitafium Cypriana Kamila
Norwida. 23 maja 1993 roku
w 110 rocznicę śmierci Poety w
Wawelskiej Katedrze, w krypcie
Adama Mickiewicza i Juliusza
Słowackiego odsłonięto i poświęcono epitafium. Powstało
ono z inicjatywy i staraniem Towarzystwa. Swą formą i treścią
nawiązuje do dawnych tablic
nagrobkowych. Odlane w brązie posiada wymiary 180 x 90 x
46 cm i waży 230 kg. Twarz Poety wzorowana jest na jednym
z jego rysunkowych autoportretów. Autorem i wykonawcą
epitafium jest artysta rzeźbiarz
profesor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Czesław
Dźwigaj. Podniosłe uroczystości
norwidowskie w Katedrze rozpoczęła msza św. celebrowana
przez ks. kardynała Franciszka
Macharskiego. W krypcie ks.
kardynał dokonał także odsłonięcia i poświecenia epitafium.
Krótkie przemówienie wygłosił
prezes Towarzystwa Jerzy Korzeń. W uroczystościach uczestniczyło liczne duchowieństwo,
władze miejskie i wojewódzkie
Krakowa, oraz rzesze wiernych.
Towarzystwo otrzymało podziękowania od Ojca Świętego za
starania w położeniu w Katedrze Wawelskiej epitafium upamiętniające postać Cypriana
Kamila Norwida. Poezja Norwi-

da – tak bliska Ojcu Świętemu –
nie przestaje być natchnieniem
i drogowskazem na szlakach
odnowy moralnej polskiego
społeczeństwa także i dzisiaj.
Ojciec Święty w swych modlitwach poleca Bogu wszelkie
dobre inicjatywy Towarzystwa,
które zmierzają do utrwalenia
pamięci historii Narodu Polskiego, zwłaszcza wśród młodego
pokolenie Polaków – podkreśla
pismo Sekretariatu Stanu.
- Tablica upamiętniająca 130
rocznicę stracenia członków Rządu Narodowego i przywódców
Powstania Styczniowego 1863 –
1864. Tablica została wmurowana
na elewacji budynku Zakonu Pijarów przy ul. Pijarskiej 2 w Krakowie, odsłonięta i wmurowana 5
sierpnia 1994 roku dokładnie w
130 rocznicę stracenia.
- Pomnik Jana Matejki postawiony
w podkrakowskich Krzesławicach
przed jego dworkiem. Pomnik w
formie popiersia z brązu na polerowanym granitowym cokole i
betonowym fundamencie ma 2,7
m wysokości. Autorem i wykonawcą pomnika jest prof. Czesław
Dźwigaj.
- Tablica upamiętniająca 55 rocznicę powołania w Krakowie podziemnych struktur ZHP – późniejszych Szarych Szeregów. Tablica
z brązu została wmurowana na
elewacji budynku przy ul. Szlak
21 w Krakowie, odsłonięta i poświęcona 19 listopada 1994 roku.
Autorem i wykonawcą tablicy jest
prof. Czesław Dźwigaj. Na tablicy
napis: „Wszystko co nasze Polsce
oddamy” z nałożonym Krzyżem
Harcerskim. W części środkowej
tekst: „W domu tym 15 listopada
1939 roku powołali do życia podziemne struktury ZHP – podwaliny szarych szeregów – hm. Józef
Kret - hm. Tadeusz Mitera – hm.
Władysław Muż – hm. Jan Ryblewski – hm. – Stanisława Rączkowski – hm. Władysław Szczygieł – hm. Seweryn Udziela – hm.
Tadeusz Wasowicz – hm. Marian
Wierzbiański - tym, którzy w czyn
wcielili słowa”.
- Pamięć Narodowa – historia
Polski w obrazach Polskich artystów – malarzy, w formie wydanych barwnych kartek pocztowych:    „O wolność, niepodległość i suwerenność Polski”,
motto stanowi: „…narody tracąc
pamięć tracą życie…” Wydano
kartki pocztowe: „Odsiecz wiedeńska”, „Kościuszko pod Racławicami”, „Zaślubiny Polski z morzem”, „Marszałek Józef Piłsudski
na kasztance” , „Bitwa Warszawska 15. VIII. 1920”, „My Pierwsza Brygada”, „Wizja żołnierska”,
„Orlęta Lwowskie”.
- Tablica – płaskorzeźba z brązu
upamiętniająca 80 rocznicę odzyskania niepodległości 11 listopada
1918 roku – w hołdzie Józefowi
Piłsudskiemu, Romanowi Dmowskiemu i Ignacemu Paderewskiemu z wyrytymi popiersiami i ze
stylizowanym napisem: „Polska
była dla nich wartością najwyż-
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szą – w 80 rocznicę odzyskania
niepodległości”. Tablica została
wmurowana w Panteonie Narodowym Żołnierzy Armii Krajowej
Polskich Kresów Wschodnich, w
Kościele Patronalno – Garnizonowym Ogólnopolskiego Okręgu
Żołnierzy AK Obszaru Lwowskiego im. „Orląt Lwowskich” pw.
św. Jadwigi w Krakowie. Tekst na
tablicy – Jerzy Korzeń, projekt i
realizacja prof. Czesław Dźwigaj.
- Tablica kamienna / czarny marmur /upamiętniająca 55 rocznicę bitew 2 Korpusu Polskiego o
Monte Cassino, Anconę i Bolonię – 1944 – 1945 wmurowana w
maju 1999 roku w sąsiedztwie tablicy upamiętniającej 80 rocznicę
odzyskania niepodległości.
Pieta Katyńska – figura – posąg
Matki Bożej Katyńskiej odlana w spiżowym brązie przedstawiająca Zasmuconą Matkę
Bożą przytulającą do siebie ofiarę zbrodni katyńskiej z widocznym otworem w czaszce. Posąg
został wzniesiony w kościele Św.
Krzyża w Krakowie w kaplicy
św. Zofii w jubileuszowym roku
2000, w którym przypadała 60
rocznica mordu oficerów Wojska Polskiego dokonanego przez
Związek Sowiecki w Katyniu
wiosną 1940 roku. Pieta mierząca 1,7 m wysokości autorstwa
artysty rzeźbiarza prof. Czesława Dźwigaja powstała z inicjatywy i kosztem Towarzystwa.
Akt erekcyjny został podpisany
przez ks. dr. Jana Abrahamowicza proboszcza parafii Świętego
Krzyża w Krakowie, oraz mgr.
Jerzego Korzenia prezesa Towarzystwa.
- Protesty Towarzystwa przedstawione m.in. najwyższym
władzom Państwa dotyczą usiłowania przejazdu ukraińskiego
rajdu kolarskiego im. Stepana
Bandery przez terytorium RP.
- W okresie II Wojny Światowej Polacy stali się ofiarami
trzech ludobójstw – ze strony
faszystowskich Niemiec, komunistycznego Związku Sowieckiego, oraz Ukraińców: Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów –
OUN i Ukraińskiej Powstańczej
Armii – UPA.
Dla upamiętnienia 60 rocznicy
masowej rzezi - ludobójstwa Polaków zamieszkujących kresowe
województwa Rzeczypospolitej
Polskiej, z inicjatywy Towarzystwa, przy osobistym zaangażowania prezesa Jerzego Korzenia, posadowiono na Cmentarzu
Rakowickim w Krakowie pomnik ofiar. W dniu 17 września
2004 roku po pokonaniu wielu
przeszkód administracyjnych i
politycznych pomnik został odsłonięty i poświęcony podczas
podniosłych uroczystości patriotyczno – religijnych, dokładnie
w 65 rocznicę sowieckiej agresji na Polskę w tragicznym 17
września 1939 roku.
Radni krakowscy nie chcieli dopuścić, aby w inskrypcji napisu
na pomniku znalazło się słowo
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„ludobójstwo”. Prasa, szczególnie krakowska odnotowała obszernie przebieg dyskusji
podczas obrad Komisji, której
przysłuchiwał się przedstawiciel mniejszości ukraińskiej w
Krakowie Włodzimierz Mokry,
który powiedział m.in. : „…
słyszę, że Ukraińcy byli gorsi
od Niemców… można postawić
ten pomnik, pytanie tylko jak to
zostanie wykorzystane przez tę
trzecią siłę, która trzyma w garści
kurek…” / „Gazeta Krakowska”
– 12.III. 2004 /.Wg. komentarzy
i opinii tej wypowiedzi – „zabrzmiało to jak groźba i szantaż”. Prezydent Miasta Krakowa skierował stosowny projekt
uchwały pod obrady Rady
Miasta. W międzyczasie ukazało się wiele artykułów w prasie
krakowskiej i ogólnopolskiej
na temat pomnika. Szczególnie krytyczne i negatywne stanowisko prezentowała jedynie
„Gazeta Wyborcza” – jedyna
w Krakowie, której napastliwe
teksty i tendencyjne „wywiady”
negujące prawdę o ludobójstwie
wzywały do zaniechania budowy monumentu na Cmentarzu
Rakowickim, a redaktor naczelny krakowskiego wydania
„Gazety Wyborczej” Seweryn
Blumsztajn wprost apelował do
radnych, by głosowali przeciwko budowie pomnika. Budowę
pomnika z treścią inskrypcji
„ludobójstwo” przegłosowano
1 głosem / 19 głosów „za” - 18
głosów „przeciw”/ . Pełny tekst
inskrypcji brzmi: „ Nie o zemstę,
lecz o pamięć wołają ofiary”. „Ojczyzna to ziemia i groby – narody
tracąc pamięć, tracą życie.” Dla
narodowej pamięci, oraz w hołdzie ofiarom ludobójstwa, którego dopuściły się w latach drugiej
wojny światowej na Polakach
– mieszkańcach południowo –
wschodnich województw Rzeczypospolitej Polskiej – Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i
Ukraińska Powstańcza Armia. W
61 rocznicę tej tragedii – Kraków
2004”. Ten przerażający w swoim wyrazie pomnik ma kształt
otwartej księgi, której dwie
strony tworzą granitowe płyty
z tekstami inskrypcji i zarysem
granic południowo – wschodnich Kresów Rzeczypospolitej,
gdzie w latach II wojny światowej miały miejsce mordy i rzezie
ludności.
Autor pomnika – prof. Czesław
Dźwigaj
Autor inskrypcji - Jerzy Korzeń
z wykorzystaniem we fragmencie posłania Cypriana Kamila
Norwida.
Każdego roku w dniu 17 września u stóp pomnika ludobójstwa na Wołyniu odbywają się
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podniosłe uroczystości patriotyczno – religijne. Tak było i
17 września 2009 roku. Uroczystość otworzyła msza św. w
kaplicy cmentarnej, następnie
oddano hołd pomordowanym i
prześladowanym pod krzyżem
zbrodni komunistycznych dokonanych na narodzie polskim,
wzniesionym przy kaplicy. Uroczystość przy pomniku ofiar
ludobójstwa rozpoczął hejnał
krakowski odegrany przez strażaka. Poczty sztandarowe, honorowa kompania wojska polskiego z komendami – „prezentuj broń – na prawo patrz” , licznie zebrana młodzież szkolna,
harcerze drużyn krakowskich,
uhonorowania osób prywatnych
i instytucji medalem „W Hołdzie Komendantowi” uświetniły
uroczystość.
„To dzisiaj mija 70 rocznica
zbrodniczego zaatakowania Polski przez Związek Sowiecki na całej, długiej liczącej 1412 km granicy od Dźwiny, aż po Dniestr.Polskiej granicy państwowej
broniły zaledwie 24 bataliony
piechoty 2 bataliony forteczne,
oraz 7 szwadronów i 1 dywizjon
kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza. …Bezwzględny opór
Polaków spotkał się ze szczególną bezwzględnością i okrucieństwem sowieckiego agresora…
Rannych żołnierzy i oficerów zabijano natychmiast, lub umierali
z ran bez medycznej pomocy…
Sowiecka propaganda głosiła, że
celem ataku na Polskę we wrześniu 1939 roku było wzięcie w
opiekę i ochronę zagrożonych
przez Polaków obywateli sowieckich, zamieszkujących po obu
stronach ówczesnej granicy. Na
Polskę uderzyła milionowa armia
sowiecka. Od 17 września 1939
roku rozpoczęła się gehenna
mieszkańców tych ziem, której
symbolem jest Katyń, Charków,
Miednoje”– powiedział m. in.
prezes Towarzystwa Jerzy Korzeń. Medalem
„W Hołdzie Komendantowi”
uhonorowani m. in. zostali ks.
Tadeusz Isakowicz – Zaleski –
duszpasterz Ormian w Polsce,
O. Jerzy Pająk – kapelan Sybiraków, piłsudczyków i AK, Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie, prof. Jan Majda,
red. Aleksander Szumański /
niżej podpisany /, Towarzystwo
Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo – Wschodnich Oddział w Krakowie, Związek
Więźniów Politycznych Okresu
Stalinowskiego, Komitet Opieki
Nad Miejscami Zbrodni Komunizmu.
Opracował Aleksander Szumański „Lwowskie Spotkania”
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Obiektywne badania wspólnej
części historii czyli objęcie nimi
złych uczynków niektórych
Żydów.
Bożena Ratter

Uważa się, że za „granicą ryską”
(wg spisów sowieckich z początku lat 30 XX w) zostało ponad
milion osób, które deklarowały
narodowość polską. Wobec nieudanej próby utworzenia z nich
na terenie ZSRR „sowieckiego
człowieka” (byli odporni na ideologię marksistowską wykładaną
w „polskich szkołach” i zachowali
wiarę, mimo walki z kościołem)
zaczyna się fala represji. Pierwsze
eszelony z Polakami z sowieckiej
Ukrainy jadą do Kazachstanu już
w 1935 roku. 11 sierpnia 1937
roku szef NKWD Jeżow wydaje
rozkaz rozpoczęcia Operacji Polska, i w ciągu kilku miesięcy, 110
000 osób posądzonych jakoby o
współpracę z polskim wywiadem,
zostaje straconych strzałem w tył
głowy. Rozpatrzenie jednej sprawy trwało 3 minuty. Po napaści
ZSRR na wschodnie ziemie Rzeczypospolitej 17 września 1939
roku, zapanował i tutaj terror, za
pomocą którego starano się wyłapać ze społeczeństwa te osoby,
które pełniły w II RP znaczącą
rolę. W niezwykle mroźną noc z 9
na 10 lutego 1940 r. zastosowano
represje o charakterze masowym.
„Mój tatuś był wywieziony na Syberię. Jako oficer został zesłany w
1941 roku do kopalni złota. Miał
szczęście, że zesłany był tam też
oficer niemiecki, wszystkich uwolniono dzięki niemu w 1947 r. Tatuś
ciężko chory powrócił do kraju.
Bardzo cierpieliśmy, tatuś wrócił
i był co miesiąc męczony przez
UBowców, musiał zdawać sprawozdania. Zmarł wcześnie a było
nas pięcioro… było ciężko. (Rozmowy Niedokończone, Zesłańcy)
Tragedia tej rzeczywistości polegała na tym, że nawet gdy powracali
z Syberii, byli również prześladowani przez komunistów. Oni wracają, ale od 1945 r. kolejne eszelony z Polakami jadą na wschód,
na Syberię (tak komuniści karali
Polaków z Wielkopolski, Śląska,
Pomorza, Kresów wschodnich RP
za udział w II wojnie światowej,
którą Niemcy 1 września 1939 r
rozpoczęli atakiem na Polskę). I
dlatego długo zastanawialiśmy
się, jak to oddać w ekspozycji muzeum– opowiada dyrektor Muzeum
Pamięci Sybiru w Białymstoku.
W nocy z 9 na 10 lutego 1940
roku był duży mróz, spadł śnieg
a mimo to grupy NKWD dojeżdżały do „właściwych”, często

oddalonych w lesie i zasypanych
śniegiem osad i przewoziły do
stacji kolejowych tysiące ludzi.
Władza nie miała jeszcze dobrego rozeznania kto jest kim, miejscowi współpracownicy muszą
pomóc, żeby stosunkowo szybko
zrobić dokładne listy i wskazać,
gdzie konkretna rodzina mieszka
– wyjaśnia Wojciech Śleszyński.
Brakuje mi pytania w tej dyskusji, kto robił te listy dla NKWD
z nazwiskami znaczniejszych Polaków z tamtych terenów. Wiem,
że robili je również miejscowi
Żydzi a żydowscy komuniści 17
września 1939 r. przygotowali
bramy powitalne dla wkraczającego wojska sowieckiego. Strzelali w plecy cofającego się wojska
polskiego, brali czynny udział w
gwardiach robotniczych, które nie
tylko aresztowały ale i mordowały. Dlaczego nie mówimy o tym?
–zabiera głos w dyskusji słuchacz .
„Wiemy, że nie było polskich obozów śmierci ale cześć Polaków zabijała Żydów. Może społeczeństwo
polskie nie jest gotowe, żeby pogodzić się z problematyczną przeszłością niektórych Polaków, postrzegać ją jako część wspólnej historii” – mówi ambasador Izraela.
Szanowna Pani Ambasador Izraela
Anna
Azari,
Wiemy, że nie było polskich obozów
śmierci ale część Żydów, obywateli polskich, wydawała na śmierć
Polaków w ręce niemieckich i komunistycznych zbrodniarzy, skazywała ich donosami i wyrokami.
Może społeczeństwo żydowskie nie
jest gotowe, żeby pogodzić się z
problematyczną przeszłością niektórych Żydów, postrzegać ją jako
część historii diaspory żydowskiej.
Może i Jan Tomasz Gross nie
jest gotów, choć w przedmowie do setek relacji Polaków
ocalałych z sowieckich represji, relacji zebranych w archiwum Instytutu Hoovera napisał :
„Ale ta komiczna strona wejścia
bolszewików to tylko półprawdy o pierwszych dniach okupacji.
Druga część prawdy to opowieść
o terrorze, morderstwach i egzekucjach. Głównymi ofiarami w tych
dniach są Polacy, osadnicy wojskowi, tzw. szlachta zagrodowa, właściciele ziemscy, policja, służba
leśna oraz grupki żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego z rozbitych
przez ofensywę niemiecką oddziałów. …Jednakże i w tym zakresie

gwałtów dokonywała bezpośrednio ludność miejscowa – naprędce sformułowana w oddziały tzw.
milicji, w której oprócz rusińskich
mniejszości narodowych, znajdowało się także wielu Żydów (Jan
Tomasz Gross „W czterdziestym
nas Matko na Sybir zesłano”)
Nowela ustawy IPN nie ma na
celu cenzurowania opowieści o
smutnej części naszej wspólnej
historii – mówi Premier Mateusz
Morawiecki. Dlatego proszę Panią ambasador Izraela o nieocenzurowanie udziału niektórych
Żydów w ferowaniu wyroków i
o obiektywne badania wspólnej
części historii czyli objęcie nimi
złych uczynków niektórych Żydów, zarówno podczas II wojny
światowej jak po jej zakończeniu
( w wyniku udziału we władzach
państwowych i Urzędzie Bezpieczeństwa). 17 września 1939 r
na terenach wschodnich Rzeczypospolitej w bojówkach komunistycznych, które przysłużyły się
eksterminacji polskiej elity byli
również Litwini, Ukraińcy i skomunizowani Polacy. Zwracam się
do MNiSW o poszerzenie badań
socjologów, antropologów, psychologów, prawników o „pamięć”
o eksterminacji polskiej elity nie
tylko żydowskiej narodowości.
10 lutego 1940 roku w głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 140 tys. obywateli polskich.
Wielu umarło już w drodze, tysiące nie wróciły do kraju. Wśród deportowanych były głównie rodziny osadników cywilnych i wojskowych, urzędników, pracowników
służby leśnej i kolei ze wschodnich obszarów przedwojennej
Polski. Władze ZSRS traktowały
wywózki nie tylko jako formę
walki z wrogami politycznymi,
ale także element eksterminacji
polskich elit, a przede wszystkim
możliwość wykorzystania tysięcy
osób jako bezpłatnej siły roboczej.
Katorżnicza praca w syberyjskiej
tajdze przy sięgającym kilkadziesiąt stopni mrozie, głodzie i
chorobach zabijała wielu zesłańców. Była to przemyślana i planowo przeprowadzana zbrodnia
na polskim narodzie.(ipn.gov.pl).
W latach 1940-1941 władze
ZSRR dokonały czterech masowych deportacji obywateli polskich, które łącznie objęły od
600 000 do 1 000 000 Polaków.
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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RZECZ O KAROLINIE LANCKOROŃSKIEJ...
Aleksander Szumański

cy czasów Michała Anioła, Tintoretta i innych oraz pełny rozwój malarstwa ściennego. Może
najsilniejszy wyraz uzyskał on w
monumentalnej dekoracji kościoła jezuickiego Il Gesu w Rzymie.
Wykonał ją artysta Gaulli z Geniu, zwany Baciciccio.”
Pracując w Rzymie, Karolina
Lanckorońska miała stały kontakt
ze Lwowem i lwowskim środowiskiem naukowym. Swoje rozprawy naukowe publikowała na
łamach pism Lwowskiego Towarzystwa Naukowego. Przed opublikowaniem wszystkie artykuły
były omawiane na posiedzeniach
Sekcji Historii Sztuki i Kultury
tegoż Towarzystwa.
W 1933 roku zmarł Karol Lanckoroński. Właścicielem Rozdołu,
zbiorów artystycznych oraz galerii obrazów, które tam się znajdowały, został starszy syn hrabiego
Antoni. Karolina otrzymała w
spadku po ojcu majątek w Komarnie.
OKRES LWOWSKI

Karolina Lanckorońska urodziła się 11 sierpnia 1898 roku
w Buchbergu w Dolnej Austrii
w rodzinie hrabiego Karola
Lanckorońskiego (1848-1933),
Wielkiego Ochmistrza na dworze imperatora Franciszka
Józefa I. Jej matką była Małgorzata von Lichnowski (18631957), trzecia z kolei żona Karola Lanckorońskiego.
Pochodziła z hrabskiego prusko-śląskiego rodu, który słynął
z proniemieckiego szowinizmu.
Brat Małgorzaty zrobił karierę dyplomatyczną i w czasach
kajzera Wilhelma II był ambasadorem Niemiec w Anglii. Karol Lanckoroński był jednym
z najbogatszych ludzi w Galicji. Fortunę Lanckorońskiego
stawiano w Polsce na piątym
miejscu. Był właścicielem majątków i pałaców w Rozdole,
Komarnie, Jagielnicy, a także władał gruntami i lasami w
Frauenwald w Styrii (Austria) i
we Wodzisławiu (Polska).
STUDIA
Na Uniwersytecie Wiedeńskim
Karolina Lanckorońska słuchała
wykładów Dworzaka, Tietzego,
Schlosera. Interesowała ją sztuka Włoch w okresie renesansu i
baroku, zaś ulubionym malarzem
był Michał Anioł. Po ukończeniu studiów Karolina otrzymała
dyplom historyka sztuki, wyspecjalizowawszy się równolegle
w zakresie archeologii i filozofii. Pod kierunkiem Dworzaka
Lanckorońska przygotowywała
rozprawę doktorską, tematem

której była twórczość Michała
Anioła. Po śmierci Dworzaka jej
promotorem został prof. Julius
von Schloser. 21 maja 1926 roku
Karolina Lanckorońska obroniła
na Uniwersytecie Wiedeńskim
rozprawę doktorską, otrzymując
stopień naukowy doktora historii
sztuki. Podczas i w trakcie studiów wyruszała w podróże naukowe do krajów Europy. Była
we Włoszech, dokładnie zapoznała się z głównymi centrami
kultury i sztuki epoki starożytności, renesansu i baroku. Odbyła
również wyprawy naukowe do
Francji, Niemiec, Belgii, Szwajcarii, Hiszpanii i Portugalii. Od
1929 do 1935 roku mieszkała w
Rzymie, gdzie poszerzała swą
wiedzę z historii sztuki włoskiej
i gromadziła materiały naukowe.
Jednocześnie pracowała w Sekcji Rzymskiej Polskiej Akademii
Umiejętności, kierowała działem
sztuki. Uporządkowała bibliotekę oraz archiwum fotograficzne
zabytków kultury i sztuki Włoch.
Było tego 60 tysięcy jednostek.
Wszystkie były darem jej ojca dla
PAU (obecnie - Polska Akademia
Nauk). Przebywając w Rzymie,
Lanckorońska zbierała materiał
dla habilitacji. Głównym przedmiotem badań było malarstwo
włoskie w okresie kontrreformacji i rozwiniętego baroku. Profesor Władysław Podlacha podkreślał, że „można wyróżnić dwa
główne tematy z tego wielkiego
działu historii sztuki, dookoła
których skupiały się zainteresowania Lanckorońskiej: początek
malarstwa barokowego, sięgają-

W 1934 roku zdecydowała się
przenieść do Lwowa, gdzie zamieszkała przy ulicy Zimorowicza 19. Jej mieszkanie było
umeblowane nadzwyczaj prosto - stoły i ławy, przywiezione
z Włoch, ale nie młodsze niż z
wieku XVI... Karolina Lanckorońska szyła sobie ubrania
u najlepszych krawców Wiednia i z pogardy dla kosmetyków używała tylko „Elizabeth
Arden.”. Była bardzo bogata i,
rzeczywiście, nie zauważała, że
jej „spartański”, jak sama mówiła, tryb życia, nie za bardzo
na taki wyglądał. Jak zauważyła jej znajoma M. Kulczyńska,”najbardziej charakterystyczną
cechą charakteru Karoliny przed
wojną była bezkompromisowość.
Miała niski głos, surowy wyraz
twarzy i cięty język”.
Już po wojnie Elżbieta Orman
usłyszała od niej:”jeżeli kobieta
jest indywidualnością, to musi
mieć problemy z małżeństwem.”
W 1934 roku miała 36 lat. Młoda hrabina „mówiła wszystkim,
że poślubiła naukę”
i rzeczywiście, nigdy nie wyszła
za mąż.
18 października 1934 roku dr
Karolina Lanckorońska złożyła
do Rady Naukowej Wydziału
Humanistycznego Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we
Lwowie podanie, w którym
prosiła o udzielenie jej możliwości wykładania kursu historii sztuki współczesnej. W części wstępnej planu wykładów
pisała, iż pragnie „dać obraz
całokształtu rozwoju dziejów
architektury, kultury i malarstwa we Włoszech od połowy
XIII aż do XVIII wieku.” W
tym samym roku otrzymała stanowisko docenta prywatnego i
rozpoczęła kurs wykładów. Do
podania dołączyła dokumenty,

z których możemy się dowiedzieć, że w latach 1926-1934 dr
Lanckorońska
opublikowała
sześć artykułów naukowych.
Cykl wykładów zaplanowano
na dwanaście trymestrów, tj. na
cztery lata akademickie.
Wśród artykułów należy wymienić: „Paradiso Tintoretta”,
który został opublikowany w
1932 roku. Karolina Lanckorońska poddała dokładnej analizie dwie kompozycje Tintoretta na temat raju. Jedna z nich
powstała 10 lat wcześniej jako
szkic do pierwszej. Autorka
podkreślała, iż przemiana, a raczej rozwój artystyczny Tintoretta, stwierdzony przy pomocy
obu obrazów Paradisa, nie jest
zjawiskiem odosobnionym. Odwrót od renesansowego poglądu
na świat, a z nim przeistoczenie
pojęć o zadaniach sztuki w ogóle
były charakterystyczne dla epoki
po Soborze Trydenckim. U Tintoretta „nowe te poglądy znalazły
wyraz w malarstwie, dając w ten
sposób początek nowej poreformacyjnej hagiografii.”
Następną pracą naukową Karoliny Lanckorońskiej był artykuł pt.
„Novum w Sądzie Ostatecznym
Michała Anioła”, wygłoszony
dnia 14 stycznia 1932 roku na
posiedzeniu sekcji historii sztuki
i opublikowany w tym samym
roku.
Artykuł poświęcony był omówieniu stosunku całej kompozycji do
źródeł, skąd mógł artysta czerpać natchnienie. Lanckorońska
sądziła, że „tradycja artystyczna
w dziele Michała Anioła odgrywała rolę podręczną i nie miała
wpływu na całość koncepcji artystycznej, ani pod względem
kompozycyjnym, ani pod względem ogólnego rozwoju psychologicznego. Decydujący wpływ na
nowe ujęcie tematu miało otoczenie Michała Anioła, które składało się z ludzi najwyższej wartości
moralnej, odgrywających ważną
rolę w dziejach Kościoła katolickiego.” Dążyli oni do odnowienia
Kościoła na drodze odnowy moralnej i uświęcenia dusz ludzkich.
Sąd Ostateczny w Kaplicy Sykstyńskiej wyraża w malarstwie
poglądy, które nurtowały epokę.
W 1933 roku Karolina Lanckorońska opublikowała w Rzymie
artykuł na ten temat, napisany w
języku włoskim.
HABILITACJA
Jednocześnie
dr
Karolina
Lanckorońska złożyła w Radzie
Naukowej wydziału swą habilitację na temat „Dekoracja
kościoła Il Gesu na tle rozwoju
baroku w Rzymie.
„ Do przeprowadzenia wszystkich koniecznych etapów przewodu habilitacyjnego i oceny
wartości naukowej złożonej
pracy utworzono komisję w
składzie: prof. dr hab. Edmund
Bulanda, prof. dr hab. Włady-

sław Podlacha, prof. dr hab.
Roman Ingarden. Głównym recenzentem był prof. Podlacha.
W swych wnioskach zaznaczył,
że „pozyskanie dr Karoliny
Lanckorońskiej do współpracy
na Uniwersytecie Jana Kazimierza w charakterze docenta
historii sztuki jest rzeczą pożądaną.” Zaproponował Radzie Naukowej, by dopuściła
dr Karolinę Lanckorońską do
dalszych stadiów przewodu habilitacyjnego.” 13 grudnia 1934
roku Rada Wydziału jednogłośnie uznała zaprezentowany
przez Lanckorońską referat
nt.: „Pieta w twórczości Michała Anioła” za odpowiadający wymaganiom uniwersyteckim i udzieliła dr Karolinie
Lanckorońskiej vinia legendi
z historii sztuki. Potwierdziła
ona tym wysoką ocenę swego
dorobku naukowego, wyrażoną przez prof. Podlachę. 13
stycznia 1936 roku Senat Uniwersytetu Lwowskiego poparł
decyzję Rady Wydziału Humanistycznego. 9 maja tegoż roku
Minister Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego zatwierdził habilitację Karoliny
Lanckorońskiej. Stała się ona
pierwszą kobietą w Polsce, która napisała pracę habilitacyjną
z historii sztuki. Jednocześnie pierwszą kobietą na Uniwersytecie Lwowskim, która uzyskała tu habilitację.
26 września 1936 roku Karolina
Lanckorońska złożyła tradycyjne ślubowanie uniwersyteckie i
rozpoczęła zajęcia od wykładu
o twórczości Michała Anioła.
W okresie lwowskiej działalności naukowej opublikowała artykuły, które były poświęcone
wyłącznie sztuce Włoch. Tematem jej dociekań naukowych we
Lwowie była twórczość Tintoretta, Michała Anioła, zdobnictwo kościoła Il Gesu w Rzymie.
Jeden z artykułów, dotyczący
kościoła był opublikowany w
1933 roku w materiałach VII
Międzynarodowego Kongresu
Historycznego w języku francuskim. Drugi - w Sprawozdaniach Lwowskiego Towarzystwa Naukowego”. W 1934 roku
dr Karolina Lanckorońska została
członkiem Sekcji Sztuki i Kultury
tegoż Towarzystwa.
20 marca 1935 roku dr Karolina Lanckorońska wygłosiła we
Lwowskim Towarzystwie Naukowym referat nt. „Z badań
nad loggiami Rafaela”. Ten sam
referat został opublikowany w
języku niemieckim w czasopiśmie wiedeńskim „Neue Folge”.
Dekoracja sklepień tychże loggii
malowidłami iluzionistycznymi,
przedstawiającymi architekturę
fikcyjną, była zasadniczo nowym
prądem w sztuce początków XVI
w. Rozwój podobnej dekoracji
przypadł na epokę baroku, tj. na
drugą połowę XVI i XVII w.
Profesor Podlacha podkreślał, że
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Lanckorońska analizuje dzieła
sztuki, wykorzystując bogaty materiał porównawczy, mając głębokie odczucie epoki oraz „oczytanie w literaturze hagiograficznej i
panegiryczno-kościelnej.”
ROZPRAWY NAUKOWE
W 1936 roku ukazała się drukiem następna rozprawa naukowa Karoliny Lanckorońskiej „Nieznany obraz Piazetty
na Wawelu”. Autorka przeanalizowała podstawowe szczegóły stylu malarza Giovaniego
Baptisty Piazetty (zm. w 1754)
oraz wpływy na jego twórczość
takich artystów jak Crespi, Caravaggio, Rembrandt.
Pozycja naukowa dr hab. Karoliny Lanckorońskiej odznaczała się samodzielnością sądów, doskonałą wiedzą nt. dzieł
artystów, twórczość których
badała. Było to widoczne w jej
uwagach, dotyczących pracy
francuskiego profesora Emila Mălego „Sztuka sakralna
doby Soboru Trydenckiego”.
Śmiała polemika ze znanymi
profesorami austriackimi Weissbachem i Pevsnerem wyjawiła głębokie podejście Lanckorońskiej do badań kontaktów
między sztuką epoki baroku a
ówczesnym życiem duchowym
Europy. Udowodniła przez to,
że jej osiągnięcia naukowe są
na poziomie europejskim.
W 1937 roku Karolina Lanckorońska wyjeżdżała na kilka miesięcy do Włoch dla przeprowadzenia badań naukowych. Realizując swoje dawne plany, dr hab.
Karolina Lanckorońska zorganizowała Towarzystwo Polskich
Badań Historycznych w Rzymie.
Działało ono przy Sekcji Rzymskiej Polskiej Akademii Umiejętności. Na pierwszym posiedzeniu
nowo powołanego Towarzystwa,
w Warszawie, Lanckorońska wygłosiła referat: „Restauracja fresków Michała Anioła w Kaplicy
Sykstyńskiej”. Należy zaznaczyć,
że Michał Anioł był dla Lanckorońskiej „najwybitniejszy wśród
najwybitniejszych artystów, zaś
jego freski w Kaplicy Sykstyńskiej były osiągnięciem, budzącym w niej najwyższe doznania
estetyczne.”
W roku 1938 Karolina Lanckorońska opublikowała artykuł:
„Pierwiastki antyczne w Bachusie i Dawidzie Michała Anioła”.
Rozprawa została poświęcona
badaniu wpływów sztuki starożytnej na twórczość wielkiego
mistrza. Do postaci Dawida odwołała się raz jeszcze, wygłosiwszy we Lwowskim Towarzystwie
Naukowym referat: „Dawid i Goliat Michała Anioła”.
W roku 1939 dr Karolina Lanckorońska wygłosiła w tymże
Towarzystwie referat: „Problem
religijny w ostatnich dziełach
Michała Anioła.” W tym samym
roku rozprawa ta, pod tytułem:
„ ‚Zdjęcie z krzyża’ Michała
Anioła” ukazała się we lwowskim czasopiśmie naukowym
„Dawna sztuka”. W rozprawie tej
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Lanckorońska przeanalizowała
kilka dzieł Michała Anioła (Sąd
Ostateczny, Nawrócenie Szawła,
Ukrzyżowanie św. Piotra, Zdjęcie
z krzyża, Pieta Rondanini) powstałych w ostatnich trzydziestu
latach jego długiego życia (15341564). Analizując twórczość i
poglądy Michała Anioła, Lanckorońska wnioskuje, że w tych
latach, które były okresem kryzysu i wielkich reform w Kościele
katolickim, artysta był po stronie
reformatorów. Michał Anioł odczuwał konieczność powrotu do
ideałów Ewangelii, do ideałów,
głoszonych przez św. Franciszka
z Asyżu. Artysta ciągle rozmyślał
nad Męką Chrystusową i ogromem Jego odkupieńczej ofiary.
Wraz z poglądami zmieniał się
styl jego dzieł, które w coraz
mniejszym stopniu odpowiadały
kanonom renesansu, a coraz bardziej - włoskiego średniowiecza.
Dodajmy, iż kompozycję „Zdjęcie z krzyża” artysta przeznaczył
na własny grobowiec, a siebie samego przedstawił w tejże rzeźbie
jako Nikodema.
Poglądy naukowe Karoliny Lanckorońskiej kształtowały się na
Uniwersytecie Wiedeńskim pod
kierunkiem profesorów Dworzaka i Schlossera. Właśnie od Dworzaka zaczerpnęła ona podwaliny
pracy naukowej, analizy form i
treści dzieł sztuki. Nauczyła się
też badać wpływ otoczenia historycznego, ideowego i kulturowego na artystów epoki renesansu i
baroku. Profesor Schlosser skupił
jej uwagę na konieczności gruntownego studiowania źródeł, literatury teoretycznej XV-XVIII
wieku, dotyczącej historii sztuki,
historii Kościoła, ruchów kościelnych i prądów, estetyki etc.
Wszystkie dzieła Karolina Lanckorońska czytała wyłącznie w języku oryginału.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I
MECENAT
Dr hab. Karolina Lanckorońska
poświęcała cały swój czas pracy
dydaktycznej i naukowej na Uniwersytecie Lwowskim oraz w Towarzystwach Naukowych Lwowa, Warszawy i Rzymu. Prowadziła też działalność społeczną.
Była np. kuratorką towarzystwa
„Koło studentek” i związanego
z tym towarzystwem „Domu studentek”. W tym samym czasie
zajęła się też sprawą majątku w
Komarnie. W latach 1931-1937
wspierała finansowo konserwację tamtejszej świątyni. W latach
1936-1939 - budowę nowej świątyni we wsi Chłopy. Jej projekt
osobiście zamówiła i dokładnie
omówiła z wybitnym architektem lwowskim W. Dayczakiem.
Miejscowi chłopi traktowali „swą
hrabinę” z sympatią, która się
potwierdziła w ciężkich latach II
wojny światowej. Jednak, wedle
słów Karoliny Lanckorońskiej,
„to szczęście nie dane jej było na
długo.”
ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ W
OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
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/ ciekawostkihistoryczne.pl - Wszy, pot, odór niemytych ciał… Dla niejednej Polki wojenny brud był kwintesencją upodlenia. A walka o
własną godność i o zachowanie przynajmniej pozorów higieny przyjmowała niezwykle...

22 września 1939 roku do Lwowa weszły wojska sowieckie.
Komarno na kilka dni zostało
zajęte przez Niemców, którzy
„po dokładnym zrabowaniu
(majątku Lanckorońskich) musieli się wycofać.” Miejscowi
chłopi uratowali i przywieźli
Karolinie Lanckorońskiej do
Lwowa w pierwszej kolejności
„papiery i zeszyty naukowe...
Było tam wszystko, m.in. jeden rękopis gotowy do druku, owoc ośmioletniej pracy.”
Nowa władza od razu rozpoczęła przekształcenie systemu
wykładania na Uniwersytecie
Lwowskim. Na początku Karolina Lanckorońska pozostała
na liście wykładowców i nowy
dziekan sowiecki zlecił jej wykłady z kursu „Renesans-barok”. 10 kwietnia 1940 roku
została jednak zwolniona z Uniwersytetu przez prof. A. Bragińcia bez żadnych wyjaśnień
tej decyzji. Tego samego dnia
wieczorem do jej mieszkania
przyszli agenci NKWD z nakazem aresztowania. Musiała się
ukrywać u znajomych, m.in. u
Jadwigi Horodyskiej - bliskiej
koleżanki, wybitnej rzeźbiarki.
Jeszcze 2 stycznia 1940 roku
Karolina Lanckorońska złożyła
ślubowanie i wstąpiła do szeregów Związku Walki Zbrojnej

(późniejsza AK). 3 maja tegoż
roku, mając przy sobie sfałszowane dokumenty, dotarła do
okupowanego przez Niemców
Krakowa. Tam działała w podziemnej AK i legalnie - w Polskim Czerwonym Krzyżu.
12 maja 1942 roku została aresztowana na rozkaz H.
Krügara - szefa gestapo w Stanisławowie. W więzieniach Stanisławowa i Lwowa Lanckorońska oczekiwała wyroku śmierci.
Życie jej uratowało osobiste
wstawiennictwo włoskiej rodziny królewskiej, gdy przebywała w obozie koncentracyjnym
Rawensbrück. Zwolnienie nadeszło w dniu 5 kwietnia 1945
roku, dzięki staraniom Prezesa
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, szwajcarskiego
profesora K. Burckhardta. Tak
Lanckorońska została osobą,
przebywającą na emigracji najpierw - w Szwajcarii, później - we Włoszech. Zamieszkała w Rzymie, w prestiżowej
dzielnicy niedaleko Watykanu.

FUNDACJA
LANCKOROŃSKICH, DZIAŁALNOŚĆ NA
EMIGRACJI
Po wojnie Karolina Lanckorońska świadomie odrzuciła karierę profesora uniwersyteckiego,
jak też „pisanie o sztuce wło-

skiej”. Profesor Lech Kalinowski był zdania, że „dobrowolne
odejście K. Lanckorońskiej od
historii sztuki było jej największą ofiarą”. Od tego momentu
całkowicie poświęciła się pracy
nad problemami rozwoju nauki
i kultury polskiej za granicą, ratowaniu polskich zabytków kultury, wsparciu finansowemu naukowców polskich oraz studentów polskich, którzy pracowali
lub studiowali w różnych krajach
Europy Zachodniej. W listopadzie 1945 roku wraz z księdzem
Meysztowiczem i grupą naukowców polskich - emigrantów zorganizowała w Rzymie Polski
Instytut Historyczny. Zajął się
on działalnością naukową i wydawniczą. W 1967 roku zaczęła
działać Fundacja Lanckorońskich
z Brzezia. Aby zapewnić Fundacji środki, Lanckorońscy (Karolina, jej brat Antoni i siostra Adelajda) sprzedali swój majątek w
Austrii i kilka obrazów z kolekcji
prywatnej. Po śmierci brata Karolina Lanckorońska przez wiele
lat była przewodniczącą Fundacji i finansowała wydawnictwo
prac naukowych, poświęconych
historii i kulturze Polski, a także fundowała stypendia naukowe dla osób, które pracowały w
Rzymie, Londynie, Wiedniu. K.
Lanckorońska
zorganizowała
opracowanie polskich archiwów
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za granicą oraz wydawanie dokumentów z tych archiwów. Dzięki
wsparciu finansowemu Fundacji
Lanckorońskich uratowano Bibliotekę Polską w Paryżu wraz
z unikatowym archiwum, wielką
kolekcją dzieł sztuki i pamiątek,
które świadczą o życiu polskich
emigrantów we Francji w XIX i
XX wieku.
Elżbieta Orman - naukowiec
krakowski, która współpracuje
z Fundacją, wysnuła pogląd, że
„przez wszystkie te lata była (K.
Lanckorońska) w Rzymie ambasadorem spraw polskich. Polacy,
którzy tam przyjeżdżali, chcieli
poznać ją i Papieża.”
Wskutek II Wojny Światowej
majątki Lanckorońskich w Polsce i na Ukrainie zostały skonfiskowane. Ogromny i bardzo
cenny zbiór dzieł sztuki został
częściowo zniszczony, częściowo rozproszony. W 1939 roku
kolekcja, która znajdowała się
w wiedeńskim pałacu Lanckorońskich, została zarekwirowana
przez Gestapo. Najlepsze obrazy
miały być przekazane do osobistej kolekcji Hitlera. W 1945 roku
Borman rozkazał, aby te zbiory
zostały zniszczone. Znajdowały
się w kopalniach niedaleko Salzburga. Obrazy uratował podoficer, Austriak z pochodzenia, który nie wykonał tego rozkazu. W
trakcie bombardowania Wiednia
w 1944 roku został zniszczony
pałac Lanckorońskich, w którym
znajdowały się zbiory. Po wojnie
Antoni Lanckoroński z pomocą
swego kolegi szkolnego, księcia
Lichtensteinu, przewiózł uratowane obrazy do Szwajcarii i
niemieckiego zamku Hohenems.
Jednak w 1946 roku zamek się
spalił - zginęły sto dwa obrazy
Lanckorońskich.
W 1994 roku Karolina Lanckorońska ukończyła 96 lat. Właśnie w tym roku zdecydowała się
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przekazać narodowi polskiemu
podstawową część swej rodzinnej
kolekcji. Część tego daru przeznaczona była dla Zamku Królewskiego w Warszawie, reszta dla Wawelu. Prof. Jan Ostrowski,
dyrektor muzeum na Wawelu, pisał, że „kolekcja Lanckorońskich
stanowi z pewnością najbogatszy
dar w dziejach muzealnictwa polskiego”. Karolina Lanckorońska
w liście do Prezydenta Polski
Lecha Wałęsy podkreśliła, że do
Warszawy przekazano „przede
wszystkim obrazy z galerii króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W tej grupie są dwa
portrety Rembrandta. Na Wawel
przekazany zostaje namiot turecki, który tradycja rodzinna łączy
z Odsieczą Wiedeńską oraz obrazy. 76 z nich - to dzieła, powstałe
we Włoszech w okresie od XIV
do XVI wieku. Wszystkie one zostały zgromadzone przez Karola
Lanckorońskiego.”
Później Karolina Lanckorońska
przekazała do muzeów polskich
jeszcze kilka obrazów, kolekcję
numizmatyczną,
miedzioryty,
dokumenty rodzinne i 228 rysunków Jacka Malczewskiego.
Wśród obrazów były portrety
Karola Lanckorońskiego i członków jego rodziny, wykonane
przez Kazimierza Pochwalskiego
i Jacka Malczewskiego, akwarela
L-H. Fischera, na której została
przedstawiona klatka schodowa
pałacu w Rozdole.

nież ślady gruntownej przebudowy w roku 1874. Wówczas
pałac został znacznie rozszerzony przez słynnego architekta Juliana Zachariewicza.
Rozmaitość stylów powiększyły
dobudówki francuskiego architekta Baugueta w 1904 roku
i Ślązaka Lundwalla w 1908
roku. Pałac, wraz ze skrzydłem
i klasycystyczną oficyną, zawierał przeszło trzydzieści pokoi i
sal. Do roku 1939 pałac rozdolski był jedną z największych
rezydencji na terenach kresów
wschodnich. Tu znajdował się
cenny zbiór dzieł sztuki, rodzinnych portretów i pamiątek po
Rzewuskich i Lanckorońskich.
Tylko w pałacowej galerii obrazów było kilkaset pozycji. Była
tu również bogata biblioteka
i zbiór blisko sześćdziesięciu
tysięcy fotografii dzieł sztuki z
całego świata.
Mający różnorodne zainteresowania, Karol hr. Lanckoroński
w 1884 roku organizował wyprawę naukową do Azji Mniejszej. Do składu ekspedycji
należeli tacy wybitni naukowcy, jak: prof. M. Sokołowski z
Krakowa, prof. G. Niemann,
prof. W. von Hartel, dyrektor
Niemieckiego Instytutu E. Paterson z Wiednia. Część przywiezionych z wyprawy pamiątek historycznych i dzieł sztuki
starożytnej hrabia umieścił w
pałacu rozdolskim.

ZBIORY ROZDOLSKIE
DWA PORTRETY

W wyprawie azjatyckiej towarzyszył Karolowi hr. Lanckorońskiemu wybitny polski artysta-malarz Jacek Malczewski. Pierwszy,
związany z wyprawą, przyjazd artysty do Rozdołu miał miejsce w
1884 roku, ostatni - w 1915 roku.
Podczas każdego z przyjazdów
do Rozdołu Jacek Malczewski
twórczo pracował, zatrzymując
się tutaj wraz z Lanckorońskimi
nieraz do późnej jesieni. Właśnie

-

Inaczej wyglądał los zbiorów
Lanckorońskich z Rozdołu. Pałac w Rozdole zachował się do
dziś i stanowi konglomerat bardzo zróżnicowanych budowli i dobudówek. W kształtach
swoich pałac posiada zabytkową klasyczną centralną część z
początku XIX wieku, jak rów-

/ Zamek Królewski Karolina Lanckorońska. Pamiątki – okruchy przeszłości

w Rozdole artysta wykonał wiele szkiców i rysunków piórem
i tuszem, „stanowiących swego
rodzaju kronikę życia rodziny
(Lanckorońskich) w 1884-1915.
Jest to nie tylko galeria portretów
członków rodziny Lanckorońskich, ich przyjaciół i ludzi bliskiego otoczenia, ale także źródło
informacji o codziennym życiu
mieszkańców pałacu” (I. Winiewicz-Wolska).
Sto sześćdziesiąt trzy takie szkice znalazła przypadkiem w starej
komodzie córka właściciela majątku - profesor Karolina Lanckorońska. W 1994 przekazała je
w darze Muzeum na Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie.
Winiewicz-Wolska zwróciła również uwagę, że niektóre z tych
szkiców Malczewski wykorzystał
później, malując portrety olejne
członków rodziny hrabiego. W
1905 zostały wykonane: portret
Małgorzaty i Karola Lanckorońskich (obecnie we Lwowskiej
Galerii Sztuk Pięknych), portret
Karoliny i Adelajdy Lanckorońskich (obecnie w kolekcji prywatnej w Warszawie). W tym
samym czasie Malczewski namalował portret dwunastoletniego Antoniego Lanckorońskiego i
portret Ludwika Chotynieckiego,
bibliotekarza i archiwisty w pałacu rozdolskim. Natomiast I. Winiewicz-Wolska nie wspomina o
dwu innych portretach olejnych
członków rodziny Lanckorońskich, które Malczewski wykonał
w roku 1900. Są one obecnie w
Muzeum Ziemi Drohobyckiej.
Przypuszczalnie badaczka w ogóle nie wiedziała o ich istnieniu.
Obydwa portrety, jak również
wspomniany portret Małgorzaty
i Karola Lanckorońskich, pochodzą z kolekcji rozdolskiej. Ten
ostatni Lwowska Galeria Obrazów nabyła w 1978 od jednego
z mieszkańców Rozdołu. Sprawa ustalenia, gdzie obrazy z ko-
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lekcji hrabiów Lanckorońskich
były przed II Wojną Światową,
jest dość skomplikowana. Brak
listy inwentarzy wszystkich dzieł
sztuki, które były w rozdolskim
pałacu hrabiego. Poza tym, rodzina miała pałac w Wiedniu i
majątki w Styrii (Austria), w Komarnie na Ziemi Lwowskiej, w
Jagielnicy na Tarnopolszczyźnie.
Po śmierci Karola Lanckorońskiego w 1933 jego spadkobiercy
podzielili spadek. Nie jest wykluczone więc, że pewne dzieła sztuki mogły być przewiezione z jednego majątku do drugiego. Roman Aftanazy wskazuje, że turecki namiot, trofeum spod Wiednia
i akwarela malarza wiedeńskiego
Ludwiga Hansa Fischera (wykonana około 1910 r.), ukazująca
górną kondygnację hallu pałacu
w Rozdole, znajdowały się w tym
że pałacu. Tymczasem, w 1939 r.
obie te rzeczy znalazły się w kolekcji rezydencji Lanckorońskich
w Wiedniu.
W 1994 r. profesor Karolina
Lanckorońska przekazała je do
muzeum na Wawelu w Krakowie.
Z opisu tegoż Romana Aftanazego wiadomo, że akwareli Fischera z widokami pokoi pałacu
w Rozdole było przynajmniej
sześć. Powstaje pytanie, gdzie
jest reszta? Wiadomo, że po II
Wojnie Światowej większą część
zbiorów rozdolskich rozdzielono
między muzea sowieckie. Kilka
najcenniejszych obrazów trafiło
do Leningradu, zabytkowe meble - do Odessy. Sporo obrazów
i znaczną część portretów z dawnej galerii Rzewuskich oddano do Lwowskiej Galerii Sztuk
Pięknych, obecnie niektóre z nich
zdobią zamek w Olesku, będący
filją lwowskiej galerii. Ogromną ilość różnych pamiątek, dokumentów, porcelany, książek,
fotografii, obrazów i portretów,
w tym pędzla Jacka Malczewskiego, przekazano muzeum w
Drohobyczu. Wspominany wcześniej przypadek z portretem Małgorzaty i Karola Lanckorońskich
świadczy, że niektóre dzieła sztuki skradła ludność miejscowa.
Nie można wykluczyć, że jakaś
część zbiorów przepadła na zawsze. Rozproszając zbiory decydenci jakoś nie zwrócili uwagi
na antyczne rzeźby przywiezione
w swoim czasie przez Karola hr.
Lanckorońskiego z Azji Mniejszej. Niektóre zdobiły ściany
wnętrz lub nisze na fasadzie pałacu, inne - park pałacowy.
Prawdopodobnie wzięto te rzeźby
za mało cenne XX-wieczne repliki gipsowe. Dopiero w 2001 roku
w okolicznościach raczej smutnych wyjaśniła się ich cenność.
Władze powiatowe zawiadomiły dyrektora Lwowskiej Galerii
Sztuk Pięknych B. Woznickiego,
że miejscowa milicja znalazła w
punkcie skupu metali kolorowych
zabytkową rzeźbę spiżową. B.
Woznicki tego samego dnia pośpieszył do Rozdołu, gdzie rozpoznał w zarekwirowanej przez
milicje uszkodzonej rzeźbie słynnego „Putta z delfinem” niegdyś
zdobiącego małą fontannę przed
pałacem Lanckorońskich. „Putto
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z delfinem” jest dziełem znakomitego piętnastowiecznego rzeźbiarza włoskiego Andrea di Cione (1435-1488), bardziej znanego
jako Andrea del Verrocchio. Rozdolska rzeźba, w ocenie B. Woznickiego, „może być oryginałem
lub późniejszą repliką, która wykonana w brązie nie różni się od
oryginału.” Warunki odnalezienia
tak cennej rzeźby stały się przyczyną dokładnych oględzin przez
B. Woznickiego całego pałacu i
parku. Właśnie w parku znaleziono powaloną, pozbawioną głowy
i rąk marmurową figurę rycerza,
określaną przez B. Woznickiego
jako rzymską replikę greckiego posągu boga wojny Marsa,
pochodzącą z II w.n.e. z doby
dynastii Antoninów (138-192).
Druga znaleziona marmurowa
rzeźba przedstawia kobietę z czaszą ofiarną. Stosunkowo niestare
uszkodzenia świadczą, iż rzeźba
do niedawna posiadała głowę.
Czas powstania tej rzeźby B. Woznicki określa na II w. p.n.e. Z tegoż okresu pochodzi i trzecia ze
znalezionych rzeźb - młodzieniec
z książką. Jest to dość rzadki okaz
rzymskiego dziecięcego portretu.
Konserwatorzy lwowskiej galerii ustalili, że głowa młodzieńca
została dopasowana w II w.n.e.
do znacznie wcześniejszej figury. Na szczęście w dobrym stanie
znajdowała się kolejna znaleziona rzeźba - popiersie nieznanej
rzymianki z I-II w.n.e., którą
B. Woznicki uważa za całkiem
niezwykły okaz portretu okresu
rzymskiej prowincji początku
II w.n.e. Przypuszczalnie, autor
znalezionej rzeźby wykorzystał
stary portret „rozcinając marmurowe popiersie wzdłuż szyi,
następnie wydrążając dość głęboko (do środka głowy) twarzową
część głowy, którą zastąpił nowym obliczem”.
Wszystkie znalezione rzeźby
niezwłocznie przewieziono do
Lwowa i poddano konserwacji,
poczym wystawiono na wystawie specjalnie organizowanej w
2001 roku. Obecnie uratowana
postać boga wojny Marsa zdobi hall Lwowskiej Galerii Sztuk
Pięknych.
Warto jednak wrócić do wątku dwu dzieł Malczewskiego z
Muzeum Ziemi Drohobyckiej.
Nie ma wątpliwości, że artysta namalował je wykorzystując

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
swoje szkice wykonane tuszem;
nadto rok wykonania szkiców i
portretów - 1900 - pokrywa się.
Rzuca się w oczy szkicowość w
malowaniu samych portretów.
Na pierwszym z portretów drohobyckich (68x52 cm) przedstawiona jest Małgorzata Lanckorońska. Siedzi na werandzie
pałacu rozdolskiego, trzymając
na kolanach dwuletnią córkę.
Za nimi - krajobraz rozdolskiego parku z dwiema postaciami
mężczyzn w oddali. Zadziwiają
jaskrawe, nasycone, a jednocześnie chłodne kolory, użyte przez
artystę. Różowy - sukni hrabiny,
zielono-niebieski - drzew i trawy,
różowo-niebieski - ziemi, błękitny - nieba. Obok - oparta o balustradę różowa parasolka. Wśród
tej różnorodności barw wyróżnia
się postać córki Karoliny w białej sukieneczce. Dziewczynka ma
ciemno-rude loki, trzyma w ręku
nierzucający się w oczy bukiecik
kwiatów polnych. Z tyłu obrazu
napis autorski: „Karolowa i Karla
Lanckorońskie. Jacek Malczewski 1900”. Porównując ten portret
i szkice z Wawelu, bez trudu odnajdujemy takie, które posłużyły
artyście za wzór do namalowania
portretu. W pierwszej kolejności
to szkic Małgorzata Lanckorońska z córką Karoliną (nr inwentaryzacyjny 8187, Zamek na Wawelu, Kraków). Został wykonany
w 1900 roku tuszem na papierze
o wymiarach 34 x 21 cm. Jak
podaje katalog, jest to „jedno z
ośmiu zachowanych w zbiorze,
nieznacznie różniących się ujęć
portretowych, które są w zbiorach wawelskich”. Na tym szkicu
hrabina Małgorzata trzyma córkę
Karolinę w tej samej pozie, co na
portrecie olejnym.
Na innym portrecie hrabiny Małgorzaty, wykonanym kredką kolorową na papierze (rok 1900, nr
inwentaryzacyjny 8181) młoda
kobieta jest pokazana w tej samej
pozie i tej samej sukni. Ma jednak wielką kokardę, której brak
na portrecie olejnym. Na innych
szkicach widzimy parasolkę, balustradę tarasu pałacowego, nawet bukiecik kwiatów polnych,
który mała Karolina trzyma w
rączce.
Drugi portret rodzinny Lanckorońskich, mający wymiary 44 x
56 cm, jest bardziej kameralny,
ale też bardziej psychologiczny.

Całą uwagę Malczewski skupił
na twarzach modeli. Surowej,
zimnej, pysznej nawet - twarzy
hrabiny Małgorzaty. Dziecięcej,
bezpośredniej, ale i poważnej małej Karoliny. Pełnej podziwu,
szacunku i miłości do młodej
małżonki i kochanej córki - hrabiego Karola Lanckorońskiego.
W ręku, wyciągniętym do małżonki, hrabia trzyma czerwonego
goździka, a Karolina - ten sam
bukiecik kwiatów polnych. W
kolorowej gamie tego portretu
dominują tonacje ciepłe - rudy
kolor brody hrabiego, ciemno-rudy - włosów córki, łososiowy
- sukni hrabiny, biało - kremowy
- sukni córki. Kwiaty polne są
białe, żółte, brązowe. Jednak, jak
i na pierwszym portrecie, brak tu
odzwierciedlenia ciepłych uczuć
matczynych i zachwytu córki
matką. Malując te portrety w
1900 roku, Malczewski nie mógł
wiedzieć, jak ułożą się dalsze stosunki matki i córki. Z czasem ich
drogi będą się rozchodziły coraz
dalej, w dodatku - na tle ideologicznym i narodowościowym.
11 sierpnia 2002 roku hrabina
Karolina Lanckorońska ukończyła 104 rok życia. Zmarła dwa tygodnie później, 24 sierpnia 2002
roku w Rzymie. Dobiegło kresu
długie życie ziemskie ostatniej z
rodziny hrabiów Lanckorońskich,
wybitnego naukowca, mecenasa
kultury i po prostu niezwykłej
osób.
„WSPOMNIENIA WOJNNE”
KAROLINA LANCKOROŃSKA
Autorka książki - Karolina
Lanckorońska - opowiada o
swoich losach podczas II Wojny
Światowej. Zetknęła się zarówno z okupacją sowiecką jak i
niemiecką, przebywała w niemieckich więzieniach, w końcu
została wywieziona do obozu
koncentracyjnego w Ravensbrück.
Wybuch wojny zastał ją we
Lwowie, gdzie pracowała jako
wykładowca na Uniwersytecie
im. Jana Kazimierza. 17 września Polacy dowiedzieli się, że
na wschodnie tereny Polski
wkracza Armia Czerwona, rzekomo, żeby bronić mieszkającej
tu ludności, w rzeczywistości
jako drugi najeźdźca. Życie w

mieście pod okupacją sowiecką
stawało się z dnia na dzień trudniejsze. Rosjanie rabowali sklepy i domy, Polacy byli więzieni,
z czasem rozpoczęły się masowe
wywózki w głąb Rosji. Zmieniło
się też życie na uniwersytecie,
władze uczelni objęli komuniści, pod ich dyktando należało
formułować treści nauczania.
Zwalniano polskich profesorów. Wkrótce Lanckorońska
także została pozbawiona posady. Zdecydowała się wówczas wyjechać do Krakowa, tu
zamierzała działać w Związku
Walki Zbrojnej (ZWZ).
Okupacja niemiecka okazała
się równie trudna do zniesienia
jak sowiecka. W Krakowie panował terror, łapanki. Wkrótce doszły tu wieści o budowie
straszliwej fabryki zbrodni Auschwitz. Lanckorońska rozpoczęła działalność w Radzie
Głównej Opiekuńczej(RGO),
której członkinie opiekowały
się więźniami aresztowanymi
przez Niemców. W tym czasie
doszły ją wieści o zniknięciu
profesorów uniwersytetu lwowskiego - domyślano się, że zginęli w masowej egzekucji zorganizowanej przez Niemców.
Zaginęli też polscy oficerowie
zgromadzeni w obozach w Kozielsku i Starobielsku. Poszukiwano ich przez organizację
Czerwonego Krzyża - bez rezultatu.
Działalność
Lanckorońskiej
wieńczyły sukcesy - więźniów
dożywiano, ale dowiedziano się,
że na przykład w więzieniu w
Stanisławowie Polacy są masowo
rozstrzeliwani. Tu komendantem
był Krüger. Ze względu na trudną
sytuację Lanckorońska zdecydowała się na pobyt w tym mieście.
Poznała Krügera osobiście.
Wkrótce też została przez niego aresztowana. Poznała realia
niemieckich więzień, ponieważ
ze Stanisławowa została przewieziona do Lwowa. Od Krügera dowiedziała się, jak zginęli
profesorowie lwowscy. Zostali
wyprowadzeni nad ranem 4 lipca
1941 r.na Wzgórza Wuleckie i tu
rozstrzelani. Akcję nadzorował
Krüger, a rozkazy wydawał Kutschmann, z którym zetknęła się
we Lwowie.
Ponieważ w więzieniu lwowskim
Lanckorońska powiedziała Kut-
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schmannowi o zbrodni lwowskiej, ten prosił ją o spisanie zeznań, a potem oskarżył Krügera
w Berlinie o to, że zapoznał z
tak poważną sprawą więźniarkę.
Krüger został zdegradowany, ale
Lanckorońska już o tym nie wiedziała - wywieziono ją do Berlina, gdzie miała złożyć zeznania,
a potem pojechała z transportem
do obozu w Ravensbrück.
Tu miała okazję zapoznać się z
losem Polek - część z nich poddano zbrodniczym eksperymentom medycznym, umierały w
męczarniach, a te które przeżyły
do końca życia miały poważne kłopoty ze zdrowiem. Polki
były w większości więźniarkami politycznymi, torturowano je
(postrachem obozu był Ludwig
Ramdohr), a następnie rozstrzeliwano. Mimo tych tragicznych
doświadczeń Polki zorganizowały tajne nauczanie, wykłady na
temat historii sztuki prowadziła
oczywiście Lanckorońska. Było
tak, dopóki przebywała między
więźniarkami. Okazało się bowiem, że dla Niemców była kłopotliwym więźniem - pochodziła
ze starego arystokratycznego
rodu, spokrewnionego z wielkimi
rodami Włoch. Wstawiano się za
nią, więc została umieszczona w
wygodnie urządzonej celi i otrzymywała lepsze wyżywienie. Ale
dużą część pobytu w obozie przebywała w odosobnieniu. Tu dowiedziała się o zbrodni katyńskiej
- rozstrzelaniu polskich oficerów.
Jeszcze nie było wiadomo, kto ją
popełnił, Niemcy czy Rosjanie.
Lanckorońska domyślała się, że
Rosjanie.
Lanckorońska opuściła Ravensbrück w kwietniu 1945 r. Znalazła się we Włoszech, gdzie pozostała już do końca życia.
Opracowanie Jurij Smirnow,
Bożena Rafalska, Aleksander
Szumański, „Gazeta Lwowska”.
Dokumenty, źródła, cytaty:
http://culture.pl/pl/artykul/
rzecz-o-karolinie-lanckoronskiej
http://sciaga.pl/tekst/108406-109-k-lanckoronskawspomnienia-wojennestreszczenie-szczegolowe
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75. rocznica ludobójstwa MARZEC 1943
Stanisław Żurek
1 marca 1943 roku:

W futorze Biełasze pow. Sarny
UPA zamordowała 15 Polaków.
We wsi Okońsk pow. Kowel
Ukraińcy zamordowali 3-osobową polską rodzinę: Kazimierza
Grzegorza Żerygiewicza, lat 36,
jego żonę Lidię Ludwikę, lat 30
i ich córkę Danutę Sabinę, lat 6.
We wsi Torskie pow. Zaleszczyki policjant ukraiński zastrzelił
Polaka; „01.03.1943 r. został
zam. przez policję ukraińską Kordiatiuk Bolesław, student UJ.”
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie do listy strat
ludności polskiej podanej przez
Komańskiego i Siekierkę dla województwa tarnopolskiego, 2004;
w: Ludobójstwo OUN-UPA na
Kresach Południowo-Wschodnich. Seria – tom 7, Kędzierzyn-Koźle 2015; za: http://www.
kresykedzierzynkozle.home.pl/
attachments/File/2__Ksi____ka_
tom_7.pdf). Inni: 4 marca 1943 r.
2 marca:

marca Niemcy i policjanci ukraińscy dokonali pacyfikacji tych
wsi, pod zarzutem współpracy z
partyzantką sowiecką. (Siemaszko..., s. 679 – 684; Zofia Zalewska, w: ”Wołanie z Wołynia”,
Listopad – Grudzień 2003, s. 23).
3 marca:
We wsi Biełaszów pow. Zdołbunów Ukraińcy zamordowali Polaka, młynarza.
W kol. Borszczówka pow. Równe w czasie pacyfikacji ukraińsko-niemieckiej zamordowanych
zostało ponad 160 Polaków.
W kol. Dąbrówka gmina Deraźne pow. Kostopol Ukraińcy
zmordowali 9-osobową polską
rodzinę Naumowiczów.
W kol. Grabina pow. Łuck zamordowali Adama Cybulskiego.
W kol. Lidawka pow. Równe w
czasie pacyfikacji ukraińsko-niemieckiej zamordowanych zostało
104 Polaków.

W kol. Parośla II pow. Sarny w
nocy ukraińska bojówka porwała
i zamordowała 2 Polaków - wartowników, w tym 14-letniego
Ludwika Turowskiego; 3 osoby
zostały ranne, w tym kobieta.

W osadzie leśnej Łopateń pow.
Łuck uzbrojona bojówka ukraińska spaliła miejscowość letniskową ks. Radziwiłła i wymordowała mieszkającą tutaj ludność
polską, około 30 osób.

2 marca 1943 roku Niemcy z
udziałem policji ukraińskiej wysiedlili 2 ostatnie polskie wsie
z powiatów: Biłgoraj i Hrubieszów, w ramach planu „Ukraineraktion” realizowanego od 15
stycznia 1943 roku. Łącznie wysiedlono 117 polskich wsi, zasiedlając je Ukraińcami.

W kol. Marjanówka pow. Kostopol Ukraińcy zamordowali 2
Polaków: ojca z synem. „Żurawski Stanisław 1903 – 3.03.1943
/.../ wraz z maleńkim synkiem
Władkiem został bestialsko zamordowany przez Ukraińców,
gdy po napadzie na Marianówkę
zawrócił (podczas ucieczki) spod
Perełysianki pod swój dom. Został pochowany na cmentarzu w
Perełysiance przez Mariana, Stanisława i Piotra Klubów” (http://
wolyn.republika.pl/opisy/marjanowka_d-03.html ).

W dniach 23 lutego oraz 3
marca 1943 roku:
Policja ukraińska spacyfikowała
kilkanaście polskich wsi zabijając około 3 tysięcy Polaków,
a w następnych dniach marca i
w kwietniu kilka kolejnych wsi.
Po tych pacyfikacjach oddziały policji ukraińskiej z pełnym
uzbrojeniem odeszły do lasu kontynuując swój zbrodniczy szlak.
Np. 3 marca w kol. Borszczówka
pow. Równe Niemcy z policjantami ukraińskimi zamordowali
160 Polaków, a we wsi Lidawka 104 Polaków. Niewyjaśnioną
rolę w prowokowaniu tych pacyfikacji odegrała partyzantka
sowiecka, jak chociażby w przypadku Borszczówki i Lidawki.
Już w styczniu 1943 roku w tych
wsiach zatrzymała się duża grupa
partyzantów sowieckich terroryzując mieszkańców. Nie reagowali oni na prośby Polaków, aby
zakwaterowali także we wsiach
ukraińskich, słusznie bojąc się
donosu Ukraińców. 1 lutego Sowieci odeszli nie podając powodu, rankiem 2 lutego ludność
polska wyjechała do wsi Hłuboczek, a wkrótce do wsi przybyła
niemiecka ekspedycja karna. Nie
zastawszy nikogo w kolonii wyjechała. Po powrocie Polaków
do kolonii, wieczorem powrócili
także partyzanci sowieccy. Ponownie opuścili wieś 1 marca,
także nie podając powodu, a już 3

We wsi Medyn pow. Zbaraż
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków, mężczyznę i kobietę.
W miejscowości Tarnogród
pow. Biłgoraj Ukraińcy zamordowali 4 Polaków spośród miejscowej inteligencji.
4 marca:
We wsi Beresk pow. Borszczów
policja ukraińska zastrzeliła Bolesława Kondratiuka lat 19, gdy
wykonywał on swoje obowiązki
służbowe instruktora tytoniowego. Patrz wyżej: 1 marca 1943
roku we wsi Torskie.
We wsi Olejów pow. Zborów
banderowcy uprowadzili 5 Polaków, którzy zostali zamordowani
pod Manajowem, w tym Miaskowski Józef lat 17, woźnica
kolaski nadleśniczego, ciał nie
odnaleziono.
We wsi Sahryń pow. Hrubieszów miejscowi Ukraińcy zamordowali 1 Polaka, mieszkańca
Hrubieszowa.
5 marca:
W kol. Antonówka pow. Ko-

stopol Ukraińcy zamordowali 23
Polaków: matkę z 2 córkami lat
13 i 23, matkę z 2-miesięcznym
synkiem, 16-letnią dziewczynę,
ojca z 2 synami oraz 2 rodziny
4-osobowe. Inni: „Jan Cybulski
1894 – 5.03.1943 zabity przez
ukraińskich nacjonalistów. Helena Zarębińska lat 16 zamordowana przez UPA. Chmielewski i.n. oraz dwoje dzieci zostali
zamordowani przez UPA. Józef
Guziewicz uniknął śmierci, pozostali zabici: żona Aniela l. 47.
dzieci: Janina l. 23, Wiktoria l.
13. Czesław Guziewicz uniknął
śmierci, pozostali zabici: żona
Helena l. 33 oraz 2-miesięczny syn Alfred. Hilary Kotowski
i 4 osoby zostały zamordowane
przez UPA. Zabłocki i.n. i 4 osoby
zostały zamordowane przez UPA.
Razem zginęło z rąk ukraińskich
rezunów 23 osoby narodowości
polskiej” (http://wolyn.ovh.org/
opisy/antonowka-03.html). W/g
Siemaszków mord miał miejsce
w nocy z 8 na 9 marca 1943 roku
i zginęło wówczas 17 Polaków.
We wsi Buszcza pow. Zdołbunów zamordowany został Jan
Szustka.
We wsi Muchawka pow. Czortków zamordowany został Tomasz Rekusz.
We wsi Tłuste Miasto pow. Zaleszczyki: „05.03.1943 r. zostali zamordowani: 1. Jasiński i.n.
urzędnik pocztowy; 2. Skiba Dominik – nauczyciel w Anielówce”
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw., tom 7).
6 marca:
We wsi Łopuszna Wielka pow.
Przeworsk policja ukraińska z
gestapowcami zamordowała 19
Polaków.
We wsi Monasterz pow. Przeworsk policja ukraińska z gestapowcami zamordowała 4 Polaków.
We wsi Pantałowice pow. Przeworsk policja ukraińska z gestapowcami zamordowała 12
Polaków (Siekierka..., s. 1170
– 1171, lwowskie, podaje, że
kilku gestapowców i kilkunastu
policjantów ukraińskich w trzech
egzekucjach: 1.10.42, 6.12.42,
6.03.43 zamordowało 39 Polaków, w tym księdza proboszcza
oraz 3 Żydów, 1 Żydówkę, razem
43 osoby). Śledztwo IPN Oddział
w Rzeszowie - sygn. akt S 3/06/
Zn - „w sprawie zabójstwa przy
użyciu broni palnej w dniu 6 marca 1943r. w Pantalowicach Józefa K, Jana B., Krystyny P., Kazimierza K., Jadwigi Sz., Marii Ż.,
Wojciecha Sz., Stanisława Z., Kazimierza H., Józefa K. s. Ludwika
i Jana T. przez funkcjonariuszy
państwa niemieckiego. Na podstawie zgromadzonego materiału
dowodowego ustalono, że rozstrzelanie jedenastu osób 6 marca 1943r. było odwetem za zlikwidowanie przez polskie podziemie
agentki Gestapo. Zamordowani
należeli do ludności cywilnej zamieszkującej Pantalowice.”

We wsi Rączyna pow. Przeworsk policja ukraińska z gestapowcami zamordowała 19 Polaków.
We Włodzimierzu Wołyńskim
Ukraińcy zamordowali 51-letniego Józefa Juliana Lipińskiego.

W nocy z 6 na 7 marca:
We wsi Żuków (Starożuków?)
pow. Równe został zamordowany przez UPA inż. Adam Stencel
z Nadleśnictwa Miłostów (dobra Liceum Krzemienieckiego)
w gminie Klewań (http://esanok.
pl/2015/lesnicy-szukaja-sladowhistorii-pomoz-skompletowacliste-martyrologiczna-zdjeciaij001.html ).
7 marca (niedziela):
W miejscowości Kaszyce pow.
Jarosław
kilkunastoosobowa
grupa policjantów ukraińskich
oraz kilku nacjonalistów ukraińskich z sąsiednich wsi pod
dowództwem 1 gestapowca, 1
żandarma niemieckiego oraz komendanta policji ukraińskiej w
Radymnie Włodzimierza Janusza, idąc od domu do domu zastrzeliła 119 Polaków, za kontakt
wsi z AK i BCh. „Śledztwo IPN,
sygn. akt S 43/05/Zn - w sprawie zbrodni nazistowskiej stanowiącej jednocześnie zbrodnię
przeciwko ludzkości, popełnionej
przez nieustalonych funkcjonariuszy niemieckich i osoby idące
na rękę państwu niemieckiemu,
poprzez zabójstwo w dniu 7 marca 1943 r. w Kaszycach powiatu
jarosławskiego, co najmniej 117
osób. /.../ Z ustaleń śledztwa
wynika, że zbrodni w Kaszycach
dopuścił się kilkunastoosobowy
oddział zbrojny, w skład którego
wchodzili sprawcy posługujący
się językiem polskim, niemieckim
i ukraińskim, ubrani niejednolicie: w ubrania cywilne i mundury, bez możliwości jednak uzyskania opisu pozwalającego na
ściślejsze ustalenie umundurowania. Niektórzy sprawcy w cywilnych ubraniach usiłowali ukryć
swój rzeczywisty wygląd (przebranie, zamaskowane twarze).
Zwraca uwagę przypadkowość
ofiar i fakt, iż sprawcy nie posługiwali się żadnymi dokumentami,
lecz rozpytując mieszkańców o
tożsamość usiłowali nadać swemu działaniu pozory legalności.
Liczni świadkowie wskazywali
uczestnika zbrodni znanego w
Kaszycach jako „Anton”. Widziany był jako uczestnik działań,
bądź słyszano o jego udziale. W
okresie poprzedzającym zbrodnię
w Kaszycach, tak określana przez
świadków osoba, jako funkcjonariusz żandarmerii uczestniczyła w
zatrzymaniach i wywiadach. Z zeznań świadków przesłuchanych w
toku śledztw w sprawach o zbrodnie w Rokietnicy i Czelatycach
wynika, że znany również w tych
miejscowościach „Anton” lub
Anton H., według opisu świadków odpowiada „Antonowi”
znanemu w Kaszycach. Droga
pochodu sprawców, a także tożsamy sposób działania świadczą

o udziale Antona H. zarówno w
zabójstwach Polaków w Rokietnicy, gdzie został ponad wszelką wątpliwość zidentyfikowany,
jak i wcześniej w zabójstwach w
Kaszycach. Zgromadzone dowody zezwoliły na stwierdzenie, że
sprawcami zbrodni w Kaszycach
byli zarówno niemieccy funkcjonariusze, jak i osoby idące na
rękę władzy państwa niemieckiego. Zdarzenie będące przedmiotem śledztwa oceniono również
w kategorii, zbrodni przeciwko
ludzkości, zważywszy przebieg
i rozmiar zbrodni przygotowanej i dokonanej przez uzbrojoną
formację militarną, realizującą
politykę eksterminacji ludności
polskiej. Śledztwo w tej sprawie
zakończono 9 listopada 2007r.
wydaniem postanowienia o jego
umorzeniu, ponieważ ustalono,
że jeden ze sprawców biorących
udział w kaszyckiej zbrodni – Anton H. nie żyje. W odniesieniu do
pozostałych osób, które dopuściły się tej zbrodni, z uwagi na
brak ich bliższych danych personalnych, dokumentów, a także
osobowych źródeł dowodowych
mogących dokonać identyfikacji,
śledztwo umorzono wobec niewykrycia sprawców przestępstwa”
(IPN Oddziałowa Komisja w
Rzeszowie). IPN nie wymienia
głównych sprawców zbrodni,
którymi byli policjanci ukraińscy, ale używa zwrotu: „osoby
idące na rękę państwu niemieckiemu”. Nie wymienia nawet
narodowości „Antona H.” Był to
Anton Jarka, syn Teodora Jarka,
greckokatolickiego proboszcza
z Pełnatyn („Na Rubieży” nr
32/1998).
W mieście Łuck woj. wołyńskie po denuncjacji ukraińskiego adwokata Czerewki Niemcy
rozstrzelali 3 Polaków: Cezarego
Falkowskiego i jego dwóch synów, Mieczysława i Juliana.
We wsi Rozbórz pow. Przeworsk policjanci ukraińscy z
gestapowcami zamordowali 6
Polaków.
W kol. Taraż pow. Łuck upowcy porwali z pastwiska kilkoro
polskich dzieci i pomordowali w
lesie.
8 marca:
We wsi Czelatyce pow. Jarosław ta sama grupa policjantów
ukraińskich i okolicznych nacjonalistów, która poprzedniego
dnia dokonała rzezi Polaków we
wsi Kaszyce, zamordowała tutaj
15 Polaków (tego dnia wcześniej
dokonali mordu w Rokietnicy).
We wsi Nowa Dąbrowa pow.
Kowel policjanci ukraińscy zamordowali rodzinę pracownika
leśnego, podoficera rezerwy WP
Waleriana Rolko. „Zginął Walerian jego żona Helena, córka Danusia, rodzice Stanisława i Józef,
oraz brat Waleriana Stanisław”
(http://wdonajski.za.pl/RADOMLE_JANOWKA/Donajscy_rodzina.html).
We wsi Rokietnica pow. Jarosław ta sama grupa policjantów
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ukraińskich i okolicznych nacjonalistów, która poprzedniego
dnia dokonała rzezi Polaków we
wsi Kaszyce, zamordowała tutaj 45 Polaków i przeszła do wsi
Czelatyńce.
We wsi Zwięszyca pow. Rzeszów esesmani ukraińscy razem
z esesmanami niemieckimi zastrzelili 19 Polaków.
9 marca:
W miasteczku Bereźce pow.
Krzemieniec Ukraińcy spalili 2
Polki.
We wsi Nagórzanka pow.
Czortków zamordowali 2 Polaków, w tym 18-letniego Kazimierza Kosteckiego banderowiec zamknął w cysternie po benzynie,
gdzie chłopiec udusił się.
We wsi Ropienka pow. Lesko
zamordowali Polaka Kazimierza
Retingera i Ukraińca Teodora Sałosza.
W miejscowości Tuligłowy pow.
Jarosław Ukrainiec, syn popa
Jarki z Boratyna, służący potem
w SS „Galizien”, w kancelarii
parafialnej zastrzelił proboszcza
parafii ks. Władysława Selwę.
10 marca:
W miasteczku Ludwipol pow.
Kostopol został zamordowany
przez Ukraińców 24-letni Wacław Pytlak.
W miejscowości Wola Wielka
pow. Lubaczów Ukraińcy zamordowali 63-letnią Rozalię Gutowską.
11 marca:
W kol. Marcelówka pow. Kostopol Ukraińcy zamordowali
kilkunastu Polaków.
We wsi Niemowicze pow. Sarny
zamordowali małżeństwo: Franciszka Ganowskiego i jego żonę
Teofilę.
12 marca:
We wsi Białka pow. Kostopol
Ukraińcy zamordowali 18 Polaków, w tym 9-osobową rodzinę
nauczyciela Barcza, 5-osobową
rodzinę Leszczyńskich i małżeństwo nauczycieli Pastuszewskich
.
We wsi Superowce pow. Kołomyja gestapowcy oraz policjanci
ukraińscy dokonali egzekucji kilkudziesięciu Polaków aresztowanych wcześniej przez policjantów
ukraińskich.
13 marca:
W futorze Bołdyń pow. Kostopol Ukraińcy wdarli się do domu
i zastrzelili 4-osobową rodzinę
Nowosza; ojca i 3 dzieci, lat: 8,
11 i 16.
We wsi Skomorów k. Toustego
pow. Skałat policja ukraińska zabiła 13 Polaków.
14 marca:
We wsi Przewrotne pow. Rzeszów policja ukraińska z udziałem żandarmów niemieckich wymordowała 33 Polaków.

15 marca:
W kol. Borówka pow. Kostopol
Ukraińcy zamordowali 2 polskie
rodziny liczące 11 osób (6-osobowa Bazylego Romaniuka i 5-osobowa Tekli Modrzejewskiej).
We wsi Czudwy pow. Kostopol
Ukraińcy zamordowali 6 Polaków, w tym małemu dziecku
rozbili głowę uderzając o ścianę.
„Znany mnie był Dąbrowski Stanisław, mieszkał – wieś Czudwy
nad rzeką Horyniem gm. Deraźne. W tejże wsi były 2 rodziny
polskie, a około 90 rodzin ukraińskich. Upewniali Dąbrowskiego, że w ich wsi nikomu włos z
głowy nie spadnie. Pewnego dnia
Dąbrowski poszedł do młyna,
też do Polaka o nazwisku Brocik
Franciszek, żona i córka Lodzia.
Cała rodzina Brocików wymordowana przez bulbowców. Dąbrowski z młyna przyniósł mąkę,
bo jego żona miała piec chleb.
Gdy Dąbrowska miała miesić
chleb, oddała dziecko mężowi.
Dąbrowska Maria zauważyła
grupę bulbowców. Wchodzą do
mieszkania i pytają, gdzie on
chodził. Odpowiedział, że chodził
do młyna zemleć żyto na mąkę.
Wtem wyrwano jemu dziecko z
ręki. Rzucili o ścianę. Dąbrowska
zaczęła płakać. Uderzył ją Ukrainiec. Wyprowadzili Dąbrowskiego na podwórko, skrępowali ręce
drutem. Dąbrowska zobaczyła, że
dziecko nie żyje, męża mordują,
ucieka przez okno. Koło domu
niedaleko było bagno, trzęsawisko. Zaczęli strzelać za nią. Ona
upadła. Bulbowcy myśleli, że ją
trafili. Ona pół dnia przeleżała
w tym mokradle do zmroku. Podczas ciemności 4 kilometry przyszła do swoich rodziców do kol.
Borówka, i to opowiedziała. Było
to w miesiącu marcu. Byłem i ja
w ten dzień w Borówce, jak się
o tym dowiedziałem. Z Borówki wyjeżdżał Romaniuk Antoni z
całą rodziną. Gdy minął kolonię,
dojeżdżając do lasu, całą rodzinę
rozstrzelano.” (Grzegorz Naumowicz: Zarys historii rejonu samoobrony Huta Stepańska - Wyrka
- Hały ; w: KSI nr 7/2013).
W kol. Dąbrówka gmina Berezne pow. Kostopol zostali
zamordowani przez Ukraińców:
Wojciech Paź, lat 28 i Wacław
Zajęcki, lat 30.
W mieście Hrubieszów policjanci i esesmani ukraińscy rozstrzelali 22 Polaków.
W kol. Jachimówka pow. Horochów Ukraińcy zamordowali 2
Polaków; kowala oraz nauczyciela. Władysława Kwiatkowskiego
lat 30, którego uprowadzili, powyłamywali mu kończyny i pogrzebali w kupie gnoju.
We wsi Kamionka pow. Kostopol Ukraińcy zamordowali 13
Polaków, w tym spalili rodzinę
nauczycieli: Marcelego Zygadłę
z żoną i 1-roczną córką.
W kol. Koszyszcze pow. Łuck
policja ukraińska pod dowództwem Niemców spacyfikowała
kolonię mordując 145 Polaków,
19 Ukraińców (komunistów), 9
sowieckich jeńców i 7 Żydów.
We wsi Mokwin pow. Kostopol
upowcy zamordowali 15 Polaków, w tym 7-osobową polską

rodzinę Wyruchów, właścicieli wiatraka, rodziców i 5 dzieci.
Nieobecna wówczas córka Genowefa lat 22 została bestialsko
zamordowana w maju 1943 roku
na drodze z Bereznego do Kostopola.
W Przemyślu na przedmieściu
Ukraińcy zamordowali 3 Polaków.
W powiatowym mieście Równe
woj. wołyńskie Ukraińcy zabili
9-letniego chłopca, był to Tadeusz Ławniczek.
We wsi Sadki Małe pow. Krzemieniec zamordowali Władysława Giżyckiego.
W kol. Zarzeczka pow. Kostopol zamordowali 2 rodziny
(szwagrów): Jana Chmielewskiego z żoną, Juliana Jacewicza z
żoną oraz dziećmi lat 2 i 6. „Powiązanych drutem kolczastym i
zmasakrowanych znaleziono w
piwnicy” (Siemaszko..., s. 217).
W nocy z 15 na 16 marca:
W kol. Dunaj pow. Horochów
Ukraińcy zamordowali Polaka
Jacka Kruszewskiego.
16 marca:
W kol. Chrobrowicze pow.
Dubno Ukraińcy zamordowali 2
Polaków: 90-letniego ojca i jego
30-letniego syna (o nazwisku
Dyk).
We wsi Roznoszyńce pow. Zbaraż zamordowali 17-letniego Polaka Stanisława Halczuka.
We wsi Rudniki pow. Łuck, w
majątku Chorłupy policjanci
ukraińscy odchodząc do lasu do
UPA zamordowali przez poderżnięcie gardła 35-letnią Polkę.
Oraz: „W majątku Charłupy zamordowany został leśniczy Bolesław Malinowski lat 53 z córką
Ireną lat 19 i pracownicą nadleśnictwa przez ukraińskich policjantów”- była to Alicja Wieczorkiewicz lat 45 (Edward Orłowski:
„LEŚNICY którzy ponieśli śmierć
w latach wojny i prześladowań
1939-1949 na terenie Wołynia”;
w: Martyrologium leśników Wołynia 1938-1949 - Regionalna …
www.krosno.lasy.gov.pl/...leśników+Wołynia...1949/f6c849521106-42...).
17 marca:
W kol. Hipolitówka pow. Kostopol Ukraińcy podpalili zagrodę Józefa Guziewicza a jego żonę
zarąbali siekierami.
We wsi Kułaczkowce pow. Kołomyja zamordowali poprzez
uduszenie 29-letniego Polaka,
plut. Jana Nowickiego.
W kol. Michałówka pow. Kostopol zamordowali rodzinę Boziów: matkę i jej 4 dzieci.
We wsi Ropienka pow. Lesko
zamordowali Polaka o nazwisku
Szczawiński.
W osadzie leśnej Zadąbrowie
gmina Rafałówka pow. Sarny
upowcy zamordowali około 20
Polaków. Słabo uzbrojona samoobrona pod dowództwem ppor.
Adama Roskowińskiego nie
mogła powstrzymać bandytów.

Ocaleli uciekali w stronę stacji
kolejowej w Rafałówce, gdzie
stacjonował oddział Wehrmachtu (Dariusz Jakóbek: Skrwawiona ziemia, zapomniane ofiary;
w: „PabiaNICE”, nr 8/2016; za:
https://pabianice.tv/rzez-wolynska-na-fotografii/).
18 marca:
W kol. Berezyna k. Druchowej
pow. Kostopol Ukraińcy zamordowali 7-osobową polską rodzinę
Bogusława Zemke, zwłok jednego dziecka nie odnaleziono.
We wsi Biczal pow. Kostopol
zarąbali siekierami 18 Polaków,
całe rodziny, gospodarstwa obrabowali i spalili.
We wsi Boguszówka pow. Łuck
zamordowali Józefa Badowskiego.
W kol. Borówka pow. Kostopol
zamordowali 29 Polaków, w tym
m. in. zostali zamordowani przez
bulbowców pod wodzą Leonida
Aleksandruka i Andreja Szejdy:
gajowy Stanisław Lemański, leśniczy Markiewicz oraz urzędnik
leśnictwa Bronisław Ostrowski
lat 35 z synem. „Według relacji
Mieczysława Kobyłeckiego, w
marcu 1943 r. Ukrainiec Serhij
Kopernik, który miał narzeczoną
Polkę oraz 2 braci należących
do UPA, ostrzegł mieszkańców
o planowanym napadzie banderowców i wskazał, na których
drogach przygotowano zasadzki
na uciekającą ludność. 18 marca
większość Polaków, pod eskortą
5 członków AK z Janowej Doliny, wyjechała furmankami do
Klewania w pow. rówieńskim. W
nocy z rąk nacjonalistów zginęli
pozostali mieszkańcy (29 osób)
którzy nie chcieli opuścić kolonii.” (Źródło: AIPN, 27 WDAK,
VI/17, Relacja Mieczysława Kobyłeckiego, k. 55).
We wsi Brzuchowicze pow. Kowel policjanci ukraińscy zamordowali polską rodzinę kierownika szkoły.
W kol. Byteń pow. Kowel w pacyfikacji ukraińsko-niemieckiej
zabitych zostało co najmniej 20
Polaków. Inni: „W dniach 18 i
19 marca w dworach, wioskach i
osadach gminy Hołoby, pow. kowelskiego żandarmeria niemiecka z Kowla wraz z policją ukraińską przeprowadziła „czystkę”
wśród Polaków mordując 206
osób, w tym dzieci i kobiety. W
poszczególnych miejscowościach
zamordowano: Byteń - 46 osób,
Chobut - 10 osób, Wielick - 45
osób, Gończybród - 13 osób,
Porsk Duży - 12 osób.” (prof.
Władysław Filar: WOŁYŃ W
LATACH 1939 – 1944. w: http://
www.gatago.com/alt/pl/ukraina/16210065.html ).
W kol. Chobut pow. Kowel w
pacyfikacji ukraińsko-niemieckiej zabitych zostało co najmniej
8 Polaków. Na cmentarzach we
wsiach Chobut i Hołoby znajdują
się mogiły około 45 ofiar pacyfikacji wsi Byteń i Chobut.
We wsi Chodaki pow. Krzemieniec zbiegli ze służby niemieckiej policjanci ukraińscy zastrzelili 3 Polaków.
We wsi Dederkały Wielkie pow.

1 marca 2018 - strona 21
Krzemieniec Ukraińcy zamordowali co najmniej 8 Polaków:
4-osobową rodzinę na chutorze,
dwóch agronomów, urzędnika
gminy i właściciela sklepu, którym połamano ręce, torturowano
i zastrzelono.
W kol. Dembówka pow. Kowel
zamordowali braci Adama i Jana
Rydzanków.
We wsi Duży Porsk pow. Kowel
w pacyfikacji ukraińsko-niemieckiej zabitych zostało kilka polskich rodzin, imiennie znane jest
11 ofiar.
W kol. Głęboczek pow. Kostopol Ukraińcy zamordowali nie
ustaloną liczbę Polaków, prawdopodobnie kilka rodzin.
W majątkach Gończy Bród po.
Kowel policjanci ukraińscy zamordowali 14 Polaków i 1 Rosjanina, w tym 2 rodziny właścicieli.
W kol. Józefin pow. Kostopol
Ukraińcy zamordowali kilka polskich rodzin, niewiele osób wyrwanych napadem ze snu i półnagich zdołało uciec, ich gospodarstwa obrabowali i spalili.
We wsi Jungówka pow. Horochów Ukraińcy zamordowali nauczyciela Mieczysława Garczyńskiego.
W kol. Kalinownik pow. Kowel
policjanci ukraińscy zamordowali kilka polskich rodzin.
W miasteczku Mielnica pow.
Kowel podczas pacyfikacji policja ukraińska zamordowała 17
Polaków, przedstawicieli miejscowej inteligencji, w tym nauczycieli, lekarzy oraz proboszcza ks. Wacława Majewskiego.
„Osoby wyciągano z domów
wczesnym rankiem, wiązano ręce
drutem kolczastym, pędzono w
kierunku Wielicka i w lesie zamordowano” (Siemaszko..., s. 398).
„Stowarzyszenie Kresy Pamięć i
Przyszłość z siedzibą w Chełmie
podaje do wiadomości, że w wyniku akcji poszukiwawczej przez
członków naszego stowarzyszenia odnalezione zostało miejsce
ostatecznego spoczynku zamordowanego w marcu 1943 roku
księdza parafii Mielnica pow. Kowel, woj. wołyńskiego Wacława
Majewskiego wraz z kilkunastoma mieszkańcami tej miejscowości. Mamy zgodę na upamiętnienie miejsca spoczynku. Mając na
uwadze bardzo przykre doświadczenia z Radą Ochrony Walk
Pamięci i Męczeństwa, podczas
ekshumacji poległych żołnierzy
AK na Wołyniu w 2011 roku, oraz
braku reakcji Pana Kunerta na
pismo dot. uroczystego pochówku w/w w 2012 r. - Instytucja ta
zostanie jedynie powiadomione
o fakcie. Stronę upamiętnienia
miejsca jak również uroczystości
decyzją Zarządu Stowarzyszenia
przejmie na siebie nasza organizacja. Z kresowym pozdrowieniem Krzysztof Krzywiński – Prezes. Chełm, 11 sierpnia 2013.”
(http://www.wolyn.btx.pl/index.
php/publikacje/653-odnalezionegrob-ks-majewskiego-z-woynia.
html ).
W kol. Nowa Dąbrowa pow.
Kowel policjanci ukraińscy zamordowali co najmniej 11 Polaków, w tym nauczycielkę i 2

1 marca 2018 - strona 22
rodziny.
We wsi Różaniec pow. Biłgoraj
Niemcy z policją ukraińską zamordowali 69 Polaków, wywieźli
do obozów około 1 tysiąca Polaków i spalili 180 gospodarstw.
W leśniczówce Spasów pow.
Zdołbunów Ukraińcy zamordowali 2 Polaków, gajowych; jeden
to Józef Witkowski lat 51, drugi
NN (Edward Orłowski..., jw.).
We wsi Turkowice pow. Hrubieszów zamordowali nauczyciela Antoniego Pelca.

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
mordowano. /.../ Po powrocie
do siebie, dowiedziałem się, że
dwa dni po naszym odjeździe wymordowano wszystkich parafian
Mielnicy” (ks. Edmund Domański; w: Dębowska M, Popek L.:
Duchowieństwo diecezji łuckiej.
Ofiary wojny i represji okupantów 1939 – 1945. Lublin 2010, s.
63. Siemaszko..., s. 398 jako datę
mordu podają 18 marca 1943 r.,
a rzeź ponad 100 Polaków 29
sierpnia 1943 r.).

W kol. Wielick pow. Kowel w
pacyfikacji ukraińsko-niemieckiej zamordowanych zostało 11
polskich rodzin oraz 17 Polaków
z Mielnicy.

We wsi Romejki pow. Sarny
Ukraińcy ujęli 45-letniego Antoniego Zielińskiego z kol. Perespa,
wycięli mu język, wyłupali oczy,
wyłamali ręce i nogi i obwiązawszy głowę płaszczem rozpalili na
brzuchu ognisko, ze spalonego
ciała pozostała tylko głowa i nogi
(Siemaszko..., s. 745).

We wsi Wola Obszańska pow.
Biłgoraj Niemcy z policją ukraińską aresztowali 150 mężczyzn
podejrzanych o współpracę z partyzantami, których wywieziono
ich do obozu w Zwierzyńcu.

We wsi Sytnica pow. Łuck zamordowali 3 młodych Polaków;
18-letniego Wincentego Halkiewicza związali drutem kolczastym, pokłuli i wlekli za furmanką aż do uśmiercenia.

We wsi Wronowice pow. Hrubieszów policja ukraińska zabiła
oficera z miejscowej placówki
AK (prawdopodobnie chodzi o
Antoniego Pelca) oraz Władysława Iwaniuka, lat 25.

We wsi Zabara pow. Krzemieniec zamordowali 2 Polaków, w
tym Szymańskiego ożenionego z
Ukrainką.

W nocy z 18 na 19 marca:
We wsi Lachów pow. Włodzimierz Wołyński został zamordowany leśniczy, p. Dołhmut, por.
WP i zarządca majątku, p. Berhat. Patrz niżej: 20 marca 1943
roku.
W majątku Zabłoćce pow.
Włodzimierz Wołyński policjanci ukraińscy zbiegli ze służby niemieckiej zamordowali 2
Polaków: zarządcę majątku Jana
Figela i organistę Józefa Łebkowskiego. Związali ich drutem
kolczastym, wykłuli oczy, zdarli
paznokcie, obcięli członki i zadźgali nożami (Siemaszko..., s.
838). Inni podają, że organista
nazywał się Józef Ząbkowski. W
tak okrutny sposób zmasakrowanych znaleziono ich po dziesięciu
dniach.
18 lub 19 marca:
W kol. Makowiszcze pow. Kowel policjanci ukraińscy zamordowali Jana Bigosa, lat 24 i jego
matkę, lat 68.
19 marca:
W kol. Chmielówka pow. Łuck
chłopi ukraińscy zamordowali 2
Polaków.
W miasteczku Mielnica pow.
Kowel: „Gdy w Mielnicy 19
III 1943 r. został zamordowany ksiądz, ksiądz biskup wydał
polecenie księdzu Henrykowi
Grabowskiemu, sąsiadowi z Powurska, by uchronić tam od profanacji Najświętszy Sakrament.
Ksiądz Grabowski prosił mnie,
bym razem z nim pojechał do
Mielnicy. Pojechaliśmy na początku kwietnia 1943 r. W Mielnicy plebania była ogołocona, na
podłodze rozrzucone książki, w
kuchni kury z odciętymi głowami.
O świcie, w dniu odpustu 19 III
1943 bowiem zabrano księdza,
gospodynię, aptekarza z żoną i
dziećmi. Opodal wszystkich za-

We wsi Żdżary Duże pow. Włodzimierz Wołyński policjanci ukraińscy zbiegli ze służby
niemieckiej zastrzelili ośmioma
kulami na oczach żony i dzieci
Polaka, nauczyciela Kazimierza
Mederskiego.
W nocy z 19 na 20 marca:
W majątku Tetylkowce pow.
Krzemieniec Ukraińcy zastrzelili
5 Polaków: kowala oraz 4 osoby
z rodziny administratora majątku
Liceum Krzemienieckiego, Jana
Ciepielewskiego. „Zamordowano
tam bestialsko oboje jego rodziców, młodszego brata Tadeusza,
zgwałcono jego żonę, a potem
postrzelono, a na końcu postrzelono kilkakrotnie jego samego.
Żona została potem odratowana
i przeżyła do zakończenia wojny, a on niestety po kilku dniach
zmarł w szpitalu w Krzemieńcu”
(Siemaszko...., s. 1158). „Dnia
19.III.1943 r. o godz. 21.30 przyszło do mieszkania 6 bandytów w
ubraniach chłopskich z karabinami i naganami. Rozpoznał mąż
dwóch milicjantów ukraińskich,
którzy uciekli (dn. 17.III) z Krzemieńca. Reszta według wszelkich
danych rekrutowała się z chłopów ze wsi okolicznych. Związali
mojego męża Leona razem z bratem jego Tadeuszem i wszystkim
(tzn. rządca Kucewicz Jan, rodzice Regina i Leon Czepielowscy) kazali leżeć na podłodze. Po
dość pobieżnym przeglądnięciu
mieszkania, zabrali trochę osobistych rzeczy, mężowi zabrali z
palca sygnet i obrączkę i portfel
z dokumentami. Mniej więcej po
godzinie podjechały dwie fury
folwarczne (zrabowane) i wtedy
kazano wychodzić dwóm związanym i Kucewiczowi. Kucewicz
wyszedł spokojnie, kopany i wymyślany wsiadł na wóz. Mąż z Tadzikiem wsiąść nie chcieli, na co
bandyta strzelił do niego 4 razy,
lecz broń nie wypaliła. Wtedy
cała grupa, gdyż wyszli rodzice
i ja, cofnęła się do ganku, posypało się szereg strzałów śmiertelnych dla rodziców, mąż i Tadzik
byli tylko ranni. Ja uciekłam do

pokoju zawiązać sobie szyję,
gdy wszystko się uspokoiło, poszłam rozwiązać rannych, wtedy
zjawił się bandyta, powiedziawszy: “sukinsyny jeszczo żywut”,
wymierzył z nagana do mnie, na
szczęście był niewypał. Znikłam
w ciemnym pokoju, słysząc szereg strzałów oddanych do grupy
leżących. Gdy po paru minutach
przyszłam do mordowanych, rodzice nie żyli, Tadzik miał głowę
zmasakrowaną, mąż trzy strzały
w brzuch. Tadzik zmarł po przyjeździe do szpitala (o godz. 0.30),
mąż zmarł w nocy dnia 21/22.III.
Kucewicz Jan eskortowany przez
jakiegoś bandytę z karabinem,
korzystając z nieuwagi tegoż
uciekł na cmentarz i stamtąd do
Krzemieńca. Bandyci starali się
mówić po rosyjsku, lecz od razu
można było poznać, że to są miejscowi chłopi”. (1943, 16 czerwca – List Olgi Czepielowskiej do
RGO we Lwowie dotyczący napadów na Polaków. Olga Czepielowska 16.VI.43 r. W: B. Ossol.
16722/2, s. 327-328).
20 marca:
We wsi Antonowce pow. Krzemieniec Ukraińcy zamordowali
8 Polaków, w tym 3 nauczycieli i
ich 3 dzieci oraz 1 Ukraińca, nadleśniczego, syna prawosławnego
duchownego.
We wsi Antonówka gmina
Uhorsk pow. Krzemieniec zamordowali 3 Polaków: leśniczego oraz gajowego z żoną (Edward
Orłowski..., jw.).
W miasteczku Deraźne pow.
Kostopol zamordowali kilka polskich rodzin, w tym 13-osobową
rodzinę Wołoszynów (rodziców i
ich 11 dzieci). Świadek, wówczas
13.letni Romuald Drohomirecki
opowiada: „Tej nocy wymordowano prawie wszystkich Polaków
w Deraźnem i okolicy. Rano wyrwałem się z domu i pobiegłem na
pocztę do mojego kolegi Fredka
Kaczyńskiego. To, co tam zobaczyłem, było przerażające: Przy
wejściu na progu leżała pani
Kaczyńska z przerąbaną na pół
głową. W kuchni leżał Fredek,
też z roztrzaskaną głową, cały
we krwi, ale miał otwarte oczy.
Na łóżku w kuchni leżała babcia
z rozrąbaną głową. Zastrzelony
pan Kaczyński leżał przewieszony przez parapet, przy otwartym
oknie. W pokoju przy ścianie, w
pozycji na wpół leżącej, zobaczyłem Danusię, siostrę Fredka,
tylko w samej porwanej koszuli,
z rozciętym brzuchem, od piersi w dół, tak mocno, że aż było
widać jelita. Nogi miała dziwnie
powykręcane. Wydawała jeszcze
chrapliwe jęki – musiała długo
męczyć się, zanim skonała. Wtedy
pewnych rzeczy nie rozumiałem,
dziś przypuszczam, że przed zamordowaniem mogła być gwałcona, a dopiero potem bestialsko
zamordowana. Na podłodze i
ścianach wszędzie krew, cały dom
unurzany we krwi. Stałem zdrętwiały ze strachu i trzęsący się
z przerażenia. Bałem się czegokolwiek dotknąć. Nawet nie wiedziałem, jak wyjść z tego domu.
Po chwili przyszły Ukrainki. Jedne lamentowały, inne rabowały.
Nawet na podwórku wyłapywały
drób, który z wrzaskiem uciekał
na wszystkie strony. Przybiegła
też jakaś polska dziewczynka,

pewnie koleżanka Danusi. Też
bardzo płakała i trzęsła się ze
strachu. Wreszcie, jakimś odruchem wyrwałem się z tego horroru i jak ogłupiały płacząc, pobiegłem do swojego domu. Pojawił
się u nas ksiądz. Byłem tak przerażony, że nie mogłem wydobyć
z siebie słowa i ciągle płakałem.
A oni wciąż mnie pytali, co tam
widziałem. Gdy w końcu opowiedziałem, mama z księdzem nie
mogli uwierzyć i natychmiast poszli zobaczyć to na własne oczy.
Gdy wrócili, mama strasznie
płakała, a ksiądz powiedział, że
trzeba zorganizować pogrzeby.
Otworzył kościół i wkrótce zaczęli schodzić się pozostali przy
życiu Polacy z miasta i okolic, a
także niektórzy Ukraińcy. Zaczęto zwozić furmankami w pobliże
kościoła zmasakrowane zwłoki
pomordowanych Polaków. Zastygłe w okropnych mękach ciała
osób dorosłych i dzieci wydawały
się jakby jakimiś rzeźbami z piekielnego horroru. Zesztywniałe w
tragicznych pozach, nie chciały
się mieścić w drewnianych skrzyniach zbitych w pośpiechu. Prawie wszystkie dzieci miały roztrzaskane główki oraz połamane
rączki i nóżki. Wiele dziewcząt
i młodych kobiet miało rozcięte
brzuchy. Okrywano je prześcieradłami, które szybko nabierały
czerwonej barwy. Po krótkiej
modlitwie ksiądz polecił jak najszybciej przewieźć ciała ofiar na
pobliski cmentarz, aby je pochować. Dziś trudno powiedzieć,
ilu było pomordowanych. Leżeli
w wielu rzędach po kilkanaście
osób. Myślę, że było tam około
70 czy 80 ciał. Na cmentarzu wykopano dwa ogromne doły przy
samym płocie, po lewej stronie
cmentarza, i w pośpiechu dokonano zbiorowego pochówku”
(Jacek Borzęcki: Dom unurzany
we krwi; w: „Gazeta Polska” z 11
lipca 2012).
We wsi Hańkowce pow. Śniatyn
zamordowali 5 Polaków, w tym
4-osobową rodzinę o nazwisku
Sorochan.
We wsi Lachów pow. Włodzimierz Wołyński policjanci ukraińscy odchodząc do lasu do UPA
zamordowali 5 Polaków. „We wsi
Lachów gmina Poryck pow. Włodzimierz Wołyński 18/19 III 1943
lub 20 III 1943 zostali zastrzeleni
po skatowaniu przez dezerterów
posterunku policji ukraińskiej w
Porycku, którzy udawali się zaciągnąć do UPA leśniczy Jerzy
Dogmat (Dołhmat ?) Jerzy lat
25, por. rez. WP, oraz zarządca
majątku Piotr Berhart” (Edward
Orłowski:..., jw.). Byli to: Jerzy
Dogmat i Piotr Bernardt, ich groby znajdują się w Porycku.
We wsi Modryń pow. Hrubieszów upowcy zamordowali 5 Polaków.
W futorze Rudnia Antonowiecka pow. Krzemieniec zamordowali 30-letnią Polkę Pelagię Foinę.
We wsi Uhorsk pow. Krzemieniec Ukraińcy w lesie rozebrali
do naga i odrąbali głowę Eustachemu Stańskiemu, który przed
wojną był powiatowym instruktorem rolnym, życzliwym dla
Ukraińców.
W nocy z 20 na 21 marca:
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W miasteczku Szumsk pow.
Krzemieniec upowcy oraz zbiegli ze służby niemieckiej policjanci ukraińscy wywlekli z domu
i zamordowali co najmniej 3 Polaków, 2 Ukraińców i 1 Czecha;
Polak Jan Unold miał wypalone
oczy i krzyż na piersiach oraz
zmasakrowaną siekierą twarz.
Inni: „W Szumsku wymordowano
skrytobójczo 4 rodziny polskie.”
(1943, czerwiec – Opracowanie
dotyczące napadów na Polaków
dokonywanych w powiecie krzemienieckim i dubieńskim. W: B.
Ossol., 16722/2, s. 323-325).
21 marca:
W miasteczku Horyńgród pow.
Równe Ukraińcy zamordowali
25-letnią Helenę Kochanowicz a
jej syna Juliana lat 9 spalili wraz
z domem.
W osadzie Konstantynów pow.
Równe upowcy wymordowali,
stosując wymyślne tortury, dwie
polskie rodziny.
W kol. Rudnia pow. Łuck Ukraińcy zamordowali 2 Polaków:
16-letniego chłopca oraz Konstantego Kazimirskiego, którego
związali drutem kolczastym i powiesili na drzewie.
22 marca:
W majątku Cecyniówka pow.
Krzemieniec Ukraińcy zamordowali zarządcę majątku Jasiukowicza oraz jego rodzinę.
We wsi Młynowce pow. Krzemieniec Ukraińcy podpalili szkołę, w której spłonęło żywcem 3
Polaków (nauczyciel i 2 Polki)
oraz załoga niemiecka.
We wsi Radochoszcze pow. Zamość esesmani niemieccy i ukraińscy zamordowali 18 Polaków i
spalili 22 gospodarstwa
23 marca:
We wsi Dziatkiewicze pow.
Równe Ukraińcy zamordowali
Antoniego Lipskiego.
W kol. Hipolitówka pow. Kostopol zmasakrowali i zarąbali
siekierami ponad 15 Polaków, w
tym matkę z dziećmi lat 2, 4, 6,
8 i 10.
We wsi Łotów pow. Hrubieszów
miejscowi Ukraińcy zamordowali 5 Polaków, w tym małżeństwo
oraz ojca z synem.
We wsi Turczyn pow. Łuck
Ukraińcy zamordowali 28-letniego Michała Imiołka.
24 marca:
We wsi Buszcza pow. Zdołbunów Ukraińcy zamordowali
32-letniego Marka Raczyńskiego.
W miasteczku Czartorysk pow.
Łuck po wezwaniu do mordowania Polaków przez duchownych
prawosławnych Ukraińcy wymordowali 17 Polaków, w tym
całe rodziny.
We wsi Kryczylsk pow. Kostopol upowcy w lesie wymordowali 40 osób, w tym około 30 Kozaków.
W kol. Siomaki pow. Kowel
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W kol. Perełysianka pow. Kostopol zamordowali około 100
Polaków, imiennie znane są 34
ofiary.

uciekając zobaczyli z okien łuny
palących się domów. Razem z
dużą rodziną Grzybów zapakowali się na furmankę. Chłopcy
zmieścili się na wozie, dla matki
nie było już miejsca - musiała
biec obok. Polami uciekali do zaprzyjaźnionych Ukraińców, którzy przyjęli ich na noc. Przyjęli
ich serdecznie, choć wiązało się
to z ogromnym ryzykiem. - Tej samej nocy w tym domu zatrzymała się banda Ukraińców, którzy
mordowali Polaków. Dzieliła nas
ściana. Gdyby nas znaleźli, naszych gospodarzy i nas czekałaby
śmierć - opowiada ks. Żurawski.
Nad ranem wyruszyli więc dalej. Chcieli jechać do Janowej
Doliny, gdzie mieszkało wielu
Polaków. Przyjaciele Ukraińcy
radzili jednak jechać w kierunku
Huty Stepańskiej. Uciekinierów
było coraz więcej, dołączały się
kolejne furmanki. Było około 10
wozów. Nie było jednak wówczas
na Wołyniu dróg bezpiecznych.
Za uciekającymi wyruszyli banderowcy na koniach. Udało się
im zapędzić wozy na łąkę, gdzie
były łatwym celem. - Widziałem
jak podjeżdżają do furmanek i
siekierami zabijają uciekających. Z domu zabraliśmy krzyż,
mama kazała mi go trzymać nad
głową, zasłaniałem się więc tym
krzyżem. Ukraińcy jakoś chyba
nie śmieli uderzać po rękach,
które trzymają krzyż - wspomina
ks. Żurawski. Z pościgu ocalało
niewielu. - Udało się uciec tylko
nam i jeszcze jednej furmance.
Otoczyli pozostałe wozy, chyba
wszystkich zabili. Na razie zadowolili się nimi, nie wyruszyli za nami w pościg - opowiada
kapłan. Uciekinierzy dotarli do
lasu, jednak nadal nie byli bezpieczni. Ukrywali się najpierw w
leśniczówce, skąd jednak wieczorem musieli uciekać, zostawiając
tym razem cały dobytek. W lesie
spotkali rodzinę - Stefana, brata ojca, z żoną i dwójką małych
dzieci. Odeszli oni trochę dalej do lasu, aby nie powodować
zagrożenia, gdyż płacz małych
dzieci mógł zwabić banderowców. - W nocy usłyszałem tylko
straszny krzyk. A potem było już
cicho. Zostali tam na zawsze, bo
przecież nikt nie miał odwagi iść,
by ich pochować - wspomina ks.
Tadeusz. Wyruszyli więc w dalszą drogę, szukając większych
miast. Po drodze widzieli spalone
domy i ślady zbrodni. Dotarli do
Cumania, gdzie był posterunek
niemiecki.” (Anna Lewandowska: „Ks. Tadeusz Żurawski: W
sprawie Wołynia potrzeba ludzi
pokornego serca”; 30 September 2016.: http://kurierwilenski.lt/2016/09/30/ks-tadeuszzurawski-w-sprawie-wolyniapotrzeba-ludzi-pokornego-serca
).

W osadzie Piłsudczyzna pow.
Kostopol zamordowali Mariana
Krzysztofiaka.

W kol. Radomianka pow. Kostopol zamordowali 2 polskie
rodziny.

W kol. Polanówka pow. Kostopol wymordowali we wsi około
50 Polaków oraz dalszych około
50 podczas ich ucieczki (uciekających na 8 wozach oraz 4-osobową rodzinę Stefana Żurawskiego). „Tadeusz razem z matką i
małym bratem musieli uciekać.
Schronili się u sąsiada, pana
Grzyba mieszkającego nieopodal
szkoły. Już wieczorem okazało
się, że groźby były prawdziwe -

W kol. Smolijów pow. Kostopol
podczas napadu UPA spalone zostały polskie zagrody i zamordowana nie ustalona ilość Polaków.

Ukraińcy napadli na leśniczówkę
i zamęczyli, przypiekając ogniem
i zrywając paznokcie, leśniczego
Jerzego Chrzanowskiego.
We Włodzimierzu Wołyńskim
zamordowali Katarzynę Jaz.
25 marca:
W kol. Czetyń pow. Łuck Ukraińcy zamordowali kilku Polaków;
zabijali orczykami, kolbami karabinów, podcinali brzuchy nożem,
np. 50-letni Kazimierz Szpringiel
dostał orczykiem w głowę i podcięli mu brzuch nożem, Bojkowską zatłukli kolbami karabinów.
W kol. Debrzyca pow. Kostopol
zamordowali nie znaną liczbę Polaków, kilka rodzin.
W kol. Dolina Dąbrowa pow.
Kostopol zamordowali nie znaną
liczbę Polaków, kilka rodzin.
Koło wsi Gurów pow. Włodzimierz Wołyński: „Dołmat vel
Dotman Jerzy – leśniczy, lat 29 –
lasy hr. Czackiego, zamordowany
sam w lesie 25.III.1943.” (1943,
lipiec – Wykaz uratowanych i
ofiar oraz omówienie mordu dokonanego przez Ukraińców we
wsi Gurów na Wołyniu; sporządzony w RGO we Lwowie. W: B.
Ossol. 16722/2, s. 297- 307). Zapewne chodzi o Jerzego Dogmata
– patrz 20 marca 1943 r.
W kol. Hipolitówka pow. Kostopol w 2 napadach zamordowali 21 Polaków. Patrz: 23 marca
1943 r.
W kol. Jaminiec pow. Kostopol zamordowali kilka polskich
rodzin, imiennie znanych jest 11
ofiar.
We wsi Japołoć pow. Kostopol
zamordowali 5 Polaków: kobietę
i 4-osobową rodzinę z dziećmi lat
8 i 13.
W kol. Klin Stawiecki pow. Kostopol zamordowali nie znaną
liczbę Polaków, kilka rodzin.
W kol. Marianówka pow. Kostopol zamordowali nie znaną
liczbę Polaków, kilka rodzin.
W kol. Michałówka pow. Kostopol Ukraińcy zamordowali 6
Polaków: nauczycielkę Janinę
Dykę z córką lat 16 i synem lat
19 (jej męża wcześniej rozstrzelali Niemcy), ojca nauczycielki
oraz ukrywające się u niej dzieci
osadnika: chłopca lat 12 i dziewczynkę lat 15.

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 prowa-

dzonego, 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”? Nie
ustaliliśmy, w jaki sposób zginął
jego starszy braciszek Julek. Domyślamy się tylko, że mógł zginąć
w gospodarstwie Witoszki, sąsiada - Ukraińca, lub koło martwych
rodziców ok. 25 marca 1943.
Może ktoś widział ten mord? Furmanek Filip i córka jego Helena
zamordowani na drodze do Równego w lipcu 1943. Jego żona
Marianna została zamordowana
25. 03. 1943 w Tomaszowie. Snopek (młoda kobieta w wysokiej
ciąży, jej imię nieznane), została
spalona żywcem w stodole wraz
z innymi Polakami w okolicach
Janowej Doliny lub na Polanówce. data nieznana Rok 1943. O
wymordowaniu Tomaszowa, wraz
z wieloma nazwiskami opisane
jest w książce Powroty na Wołyń
Krzemionkowskiej Łowkis” (Janina Stefaniak, jankasno@wp.pl;
w: www.stankiewicze,com/ludobojstwo.pl).
W kol. Wereczówka pow. Kostopol podczas napadu UPA zamordowała nie ustaloną ilość
mieszkańców, była to kolonia
polska.
26 marca (święto Zwiastowania NMP):
W kol. Aleksandrówka pow.
Kostopol Ukraińcy zamordowali
8 Polaków.
W miasteczku Berezne pow.
Kostopol od ran poniesionych
od Ukraińców zmarło 3 Polaków przywiezionych z okolicznych wsi, w tym mały chłopiec i
21-letnia dziewczyna.
We wsi Gródek pow. Hrubieszów na przedmieściu Hrubieszowa Ukraiński Legion Samoobrony dokonał zabójstwa polskich
uciekinierów z Wołynia. Śmierć
ponieśli: Feliks Stankiewicz z
Kolonii Witoldów w gminie Poryck (24 lata), Ambroży Palczyński (53), jego żona Maria Palczyńska (57) i ich syn Czesław
(14) z Grzybowicy w powiecie
Włodzimierz Wołyński oraz Ludwika Palczyńska (53), żona
Antoniego, z Równego. Przybyli
oni do Lisek Horodleskich, skąd
wyjechali furmanką do Hrubieszowa. Ich zmasakrowane ciała
Ukraińcy wrzucili do rzeki Huczwy.
Między stacją kolejową Mokwin a majątkiem Żurne pow.
Kostopol Ukraińcy zamordowali
9 Polaków.
We wsi Radomianka pow. Kostopol: „W Radomiance mieszkali moi rodzice - Jan i Marianna
Snopkowie i dwie ich córeczki
- Kazimiera i Leontyna, a także
brat Mamy Jan Jasiński z żoną

Stanisławą i trzema córeczkami:
Heleną, Genowefą i Kazimierą.
Początek roku 1943 był naznaczony masowymi mordami ludności polskiej przez nacjonalistów.
Co noc i dzień płonęły kolejne
wsie, ludzie dowiadywali się,
kogo znów wymordowali, odważniejsi szli oglądać. 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. Kazia
do dziś pamięta ten widok./…/
Kapuścińska 25.03.1943 przyszła
do mojej Mamy i powiada tak:
”Snopkowa, ty masz nowy dom.
Jutro będzie napad na Radomiankę. Ja twój dom chcę zająć,
bo mnie się podoba, ale nie chcę,
żeby na podłodze była krew. Dziś
Ukraińcy są zajęci na sąsiedniej
wsi i tam mordują. Zabieraj się
na wóz i uciekaj.” Mama prędko
powiadomiła sąsiadów, a ci następnych. Ludzie zebrali się prędko i wyjechali do Klewania. W tej
akcji nie zginął nikt. Po jakimś
czasie, gdy zabrakło żywności,
kilku gospodarzy pojechało do
domów po to, co tam zostawili,
ale zostali koło Suska napadnięci na drodze i zginęło wtedy 12
osób, czyli wszyscy, którzy pojechali.” (Janina Stefaniak, jankasno@wp.pl; w: www.stankiewicze.com/ludobójstwo.pl. W. i E.
Siemaszko podają na s. 226, że w
Radomiance 25 marca 1943 roku
upowcy zamordowali 2 polskie
rodziny NN, natomiast w kwietniu 9 polskich gospodarzy.
W nocy z 26 na 27 marca:
W kol. Lipniki pow. Kostopol
upowcy oraz okoliczni chłopi
ukraińscy podczas nocnego napadu, stosując tortury i gwałty
wymordowali 179 Polaków, 4
Żydów i 1 Rosjankę, wiele rodzin
spłonęło w domach. Wieś została
otoczona i podpalona, do uciekających Polaków strzelano. Złapani byli torturowani, odbywały
się bestialskie gwałty dziewcząt i
kobiet, rąbanie siekierami, dźganie bagnetami i pikulcami, cięcie nożami i kosami. Rodziny,
zwłaszcza kobiety i dzieci, płonęły żywcem w domach. Główki
dzieci rozbijano o ściany, wrzucano żywe w ogień płonących
domów i zagród. Rozgrywały się
sceny dantejskie, krzyk torturowanych, pisk dzieci, wycie psów,
ryk płonącego w oborach bydła
i koni. Ukraińcy wołali: „budem
perekoluwaty – pul szkoda”. Całą
noc trwało polowanie na uciekających i poszukiwanie ukrywających się. Wiele osób spaliło się na
popiół. Śmierć znalazło tutaj wielu uciekinierów z unicestwianych
sąsiednich polskich wsi. Grupie
samoobrony, mimo wielokrotnej
przewagi sił napastników, udało
się przebić i wyprowadzić około
500 osób z kolonii. Uciekinierzy udali się do majątku Zurne
i Bereźnego. Podczas ucieczki
1,5-roczny Mirosław Hermaszewski był niesiony przez matkę. Jeden z banderowców bliska
strzelił jej w głowę i myśląc, że
ją zabił, pobiegł dalej. Gdy odzy-
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skała przytomność, zaczęła znów
uciekać. W sąsiedniej wsi zaopiekowały się nią znajome Ukrainki.
Wtedy zorientowała się, że nie
ma dziecka na plecach. Na poszukiwania syna wyruszył ojciec
i brat Mirosława. Udało im się
znaleźć zawiniątko z dzieckiem i
ocalić mu życie. Niedługo potem
podczas wypadu na własne pole
do Lipnik, ojciec Mirosława został postrzelony w okolice serca i
zmarł. Grupa około stu osób, które nie zdążyły uciec i ukryły się
w rowie melioracyjnym, została
otoczona i w większości wymordowana przy użyciu bagnetów,
noży, siekier, wideł itp. Przez
kilka godzin nocnych oddziały
upowców przeszukiwały pola i
zagrody, dobijając rannych. Po
odejściu UPA pozostali przy życiu Polacy zebrali ciała zabitych
i pochowali we wspólnej mogile
obok budynku Domu Ludowego. Ranni zostali przewiezieni do
szpitala w Bereźnem, tam część
zmarła. Duża część uciekinierów
została następnie wywieziona na
przymusowe roboty do Niemiec.
27 marca:
W kol. Kadobyszcze (Nowa Natalia) pow. Kostopol Ukraińcy
zamordowali 18 Polaków, w tym
siekierami zarąbali 8-osobową
rodzinę Gliwińskich (rodziców i
ich 6 dzieci). „Antoni Kossowski
po postawieniu gospodarki w Nowej Natalii (potem Kadobyszcze),
co miało miejsce według moich
przypuszczeń w 1906 roku, został
powołany na stanowisko wójta w
gminie Bereźne powiatu rówieńskiego. (…) Gdy więc sprowadził
się do Natalii Nowej około roku
1903, miał już 42 - 43 lata. W tym
czasie był już dobrze obeznany z
gospodarowaniem na roli. Gospodarował więc już na swoim
i to dobrze. Nawet ci, co go potem zabijali, stwierdzili zgodnie
w języku polskim „To był bardzo
dobry gospodarz.” „Dlaczego
więc zabiliście go, tak już starego
i jego chorą żonę” – zapytałem.
Odpowiedź: „Bo byli Polakami.”
Tylko dlatego. Samo to stwierdzenie jest przyznaniem się do
ludobójstwa. Mówili to przecież
sami wykonawcy zbrodni – Łyszczyszyn i Morykoń. Oni mówią to
otwarcie. Tylko rząd nie chce tego
uznać, bo zbrodnie ludobójstwa
nie ulegają przedawnieniu. Wolą
kłamać, fałszować fakty. Powołują się na jakieś przedpotopowe
wydarzenia. (…) Będąc osobiście
w 1998 r. na miejscu zbrodni w
Kadobyszczach, rozmawiałem z
jednym z morderców – Iwanem
Łyszczyszynern, On swego czasu
był parobkiem u Kossowskiego.
Powiedział, że zamordowali Kossowskiego i jego żonę „bo Polak.” Bez żadnego innego komentarza. Zapytałem, gdy staliśmy
na miejscu naszego podwórka vis
a vis chałupy „A gdzie ich zabijaliście? W chacie?” Odpowiedział podniesionym głosem „Nie,
tam”, pokazując ręką w stronę
narożnika byłego płotu. Chciałem, aby podszedł na to miejsce,
ale nie chciał. Więc ruszyłem
sam – on nagle krzyknął „Aaa” i
przywołał mnie do siebie. Powiedział „Wona szła tudy i trusła sia
taka horbata.” Zapytałem zatem
„A on?” Nic nie odpowiedział,
spuścił głowę i odwrócił się w
stronę, gdzie bratowa zbierała
kwiatki polne. Zapytałem jeszcze
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„A co z Marysią Szymańską?”.
Wtedy zaśmiał się głośno. „Kto
więc jest w tym dole zakopany?”
– nalegałem. Powiedział „Kossowskije, sia hłupawaja i sioj Petra od Kossowskoho.” Spytałem
więc jeszcze „A co z Szymańską
– matką Marysi?”. Odpowiedź –
„Ona tam.” To wszystko, czego
od niego się dowiedziałem. Morykoń, który mu towarzyszył, stał
w oddali i rozmawiał z wnukiem
bratowej. Zebraliśmy się razem
i poszliśmy do samochodu. Rzuciłem jeszcze kilka spojrzeń na
cmentarz, okolicę i odjechaliśmy
w drogę powrotną, robiąc jeszcze
na odjezdne pamiątkową fotografię z tymi dwoma. Nie bardzo
chcieli, ale zgodzili się. (…) Dnia
29 grudnia 2008 roku zadzwoniłem do Polski do naszej kuzynki
Doroty Majda. Miałem bowiem
pewne wątpliwości co do tego
jak zamordowano Piotra Kossowskiego. (…) Dorota – jak się
okazuje – zna dokładnie tę historię. Otóż według niej Szymańska
z córką Marysią była w Kadobyszczach tej nieszczęsnej nocy
(czy też wieczora) i do nich przyszło małżeństwo – Maria i Piotr
Kossowscy - na nocleg (widocznie dla lepszego bezpieczeństwa
w grupie). I właśnie tam zostali
napadnięci przez bandytów z sąsiedztwa. Maria – żona Piotra –
zdołała wyskoczyć przez okno i
zbiec, ratując w ten sposób życie.
Resztę zaś zamordowano. Według Doroty, Piotr został czymś
uderzony i upadł, ale jeszcze żył.
Napastnik rzucił się więc na niego i zakłuł go leżącego, śpiewając
przy tym „Jeszcze Polska nie zginęła.” (Henryk E. Łoś, Migawki
ze stron rodzinnych, Wingst 2009;
za: http://wolyn1943.pl/relacje-swiadkow/206 ). „Szymański
Józef 1898, żona INN (wdowa),
dzieci: córka z pierwszego małżeństwa żony, ur. przed 1924 r.
syn Franciszek 1924. Józef był
w około 1920 roku żołnierzem 8
pułku ułanów w Ciechanowie,
(prawdopodobnie brał udział w
wojnie sowiecko - polskiej). W
1943 roku razem z synem Franciszkiem był już żołnierzem I
Armii W.P. (u Berlinga) dlatego
też w czasie banderowskich pogromów zamordowano „tylko”
jego żonę i pasierbicę (była głuchoniema). Z tego co wiadomo,
żona została ścięta siekierą, a
córka rozerwana żywcem końmi.
Syn Franciszek trafił do I Brygady Pancernej i w 1944 r. podczas
powstania warszawskiego zginął
w czasie desantu na Wiśle (zmarł
w szpitalu w Józefowie k. Warszawy), Józef po 1945 roku osiedlił
się w miejscowości Janowo koło
Chełma Lubelskiego”. (http://
wolyn.ovh.org/opisy/kadobyszcze-03.html).

ka...).

W majątku Siedmiarki pow.
Włodzimierz Wołyński policjanci ukraińscy uprowadzili
37-letniego Polaka i ślad po nim
zaginął.

W kol. Rzeczeczyna pow. Równe upowcy zamordowali 5 Polek,
w tym siostry: Agatę Kowalską
lat 11 i Marię Kowalską lat 17.

W kol. Siniakówka pow. Kostopol Ukraińcy zamordowali
nie znaną liczbę Polaków, kilka
rodzin.
W nocy z 27 na 28 marca:
W mieście Horochów woj. wołyńskie bojówka OUN „Ostapa”
zamordowała 2 Polaków (Motyka..., s.196, Ukraińska partyzant-

28 marca (niedziela):
W kol. Annowola pow. Kostopol UPA wymordowała wszystkich mieszkańców tej polskiej
kolonii, około 30 Polaków, oraz
zniszczyła kościół.
W mieście Berezne pow. Kostopol zmarł 3-letni polski chłopiec
ranny w napadzie na wieś Lipniki.
We wsi Chołoniewicze pow.
Łuck upowcy zamordowali 3
Polaków z rodziny Płacherskiego
oraz uprowadzili i zamordowali
lekarza Schoena (Sehenia) i nauczyciela Oleśniewicza, którego kryjówkę wydała jego żona,
Ukrainka. UPA planowała także
napaść na ludność polską zgromadzoną w kościele, jednak Polaków uprzedził o tym Ukrainiec o
imieniu Hryć, w związku z czym
do ataku na kościół nie doszło.
Upowcy udali się w kierunku Halinówki, gdzie zamordowali 54
Polaków.
W kol. Dębowy Ostrów pow.
Łuck podczas napadu UPA spaliła polską kolonię i zamordowała
nie ustaloną ilość Polaków.
We wsi Gorliczyna pow. Przeworsk Ukrainiec z Bahnschutz-u
zamordował 1 Polaka.
We wsi Majdan Kasztelański
pow. Biłgoraj Niemcy z policją
ukraińską zamordowali 78 Polaków i następnego dnia dalszych
8 Polaków.
W kol. Nowiny pow. Włodzimierz Wołyński policjanci ukraińscy zbiegli ze służby niemieckiej zastrzelili 3 Polaków: ojca i
jego 2 synów.
We wsi Nowomalin pow. Zdolbunów upowcy wymordowali
kilka polskich rodzin, imiennie
znana jest zamordowana 30-letnia Polka.
We wsi Pardysówka Duża pow.
Biłgoraj Niemcy z policjantami ukraińskimi zamordowali 79
Polaków i następnego dnia dalszych 32 Polaków.
We wsi Piwcze pow. Zdołbunów
Ukraińcy zamordowali 39-letniego Polaka.
W kol. Pólko pow. Równe Ukraińcy zamordowali Feliksa Maciąga z córkami lat 5, 15 i 17 oraz
synem lat 13.
We wsi Różaniec pow. Biłgoraj
Niemcy z policjantami ukraińskimi zamordowali 23 Polaków.

W futorze Zalesie pow. Łuck
spalili polskie zagrody i zamordowali nie znaną ilość Polaków.
W kol. Zaugolce pow. Łuck spalili polską kolonię, ilość ofiar nie
jest znana.
W kol. Zaułek pow. Łuck spalili
polską kolonię, ilość ofiar nie jest
znana
W nocy z 28 na 29 marca:

W kol. Halinówka pow. Łuck
około północy nastąpił atak bojówki UPA „Stacha” /?/ ze wsi
Zofiówka, w czasie którego zamordowała ona 40 miejscowych
Polaków (15 mężczyzn, 10 kobiet, 15 dzieci i młodzieży) oraz
14 Polaków z innych wsi, którzy
schronili się w Halinówce. Świadek Henryk Wesoły: „To było w
nocy 27 marca, gdy zbudził nas
pan Socha. Widać było, że Halinówka się pali. /.../ Spalona została jej część od strony Chołoniewicz. Zamordowano rodzinę
Kleczajów, którą w dole do suszenia lnu Ukraińcy zakłuli bagnetami, spalono rodzinę Guzów, zamordowano kogoś u Rokitów, jednych z najbogatszych gospodarzy.
Zginęli wówczas Andrzej Król,
spalony żywcem w domu, ciotka
i gospodyni ks. Domańskiego,
spalone w stodole przy plebanii.
100 metrów dalej na łące, pod
starym jesionem zakłuto bagnetami organistę, starszego pana.
W ten sam sposób zamordowano i spalono kierownika szkoły
pana Naumowicza oraz lekarza
Shena. Zginęła również rodzina
Kleczajów. Z późniejszych relacji
dowiedziałem się, że mordowano
też mieszkańców Chołoniewicz
podejrzanych o sympatie propolskie. Rodzinę Trusiewiczów zakłuto nożami, kobiety zgwałcono,
następnie wleczono je końmi po
całej wsi. Pobyt w tym miejscu po
tak strasznej tragedii przypominał chyba życie na beczce prochu.
/.../ Którejś nocy ukraiński sąsiad
Hryc ostrzegł ojca przed niebezpieczeństwem grożącym mojej
kuzynce, Reginie Krzeczkowskiej,
pięknej 17-letniej pannie o długich włosach, która wpadła w
oko bulbowcom. Jeszcze tej samej
nocy dziewczyna uciekła z Chołoniewicz. Uratowała się i przeżyła
wojnę. Kilka dni później sam byłem świadkiem, jak w biały dzień
grupa Ukraińców prowadziła
dwóch Polaków, Henia Szczepkowskiego z Łades i Tokarskiego
z Halinówki. Po pół godzinie słychać było strzały. Okazało się, że
Tokarski zdołał uciec, a zastrzelonego Henia znalazł potem obok
drogi mój ojciec ./.../ Tragiczny
los spotkał także moich krewnych
ze strony mamy, Wojciecha i Paulinę Krzeczkowskich, dziadków
Reginy. Nie chcieli uciekać. Choć
mieli czysto polskie pochodzenie,
ubiorem i zwyczajami zupełnie
nie różnili się od rodzin ukraińskich, nosili koszule soroczki
przepasane sznurkiem, byli całkowicie wtopieni w ukraińską
społeczność. A jednak zostali zamordowani i zakopani w nieznanym miejscu.” (Adam Kruczek:
„Przeżyłem piekło na Wołyniu”;
w: Nasz Dziennik; http://www.
naszdziennik.pl/l/161811,przezylempieklonawolyniu.html).
29 marca:
W futorze Józefówka pow.
Zdołbunów upowcy zamordowali 2 Polaków, ojca z synem.
We wsi Majdan Kasztelański
pow. Biłgoraj Niemcy z policją
ukraińską zamordowali 8 Polaków.
We wsi Pardysówka pow. Biłgoraj Niemcy z esesmanami
ukraińskimi zamordowali 32 Polaków, zrabowali mienie ofiar i
wieś spalili, ranną Polkę wrzucili

żywcem do płonącego domu.
W kol. Pendyki pow. Kostopol
UPA oraz okoliczni chłopi ukraińscy wymordowali około 150
Polaków, głównie kobiety, dzieci
i osoby starsze, przy użyciu siekier, bagnetów, paląc żywcem
- gospodarstwa ich obrabowali i
spalili. Polacy zostali zaskoczeni
przez oddział UPA, który dokonał napadu we wczesnych godzinach rannych, gdyż spodziewano
się ewentualnego ataku w nocy.
Napastnicy ostrzelali wieś z pocisków zapalających, część ofiar
zabili, wrzucając je do podpalonych wcześniej budynków. Polacy ratowali się ucieczką przez
podmokłe łąki do lasu, ścigani
przez upowców. Równolegle miał
miejsce rabunek mienia Następnego dnia część osób, które zdołały schronić się w lesie, wróciła
do wsi, gdzie odnalazła ok. 150
ciał zamordowanych. Nie udało
się ustalić tożsamości wszystkich
ofiar.
W kol. Pieńki Pendyckie pow.
Kostopol UPA oraz okoliczni
chłopi ukraińscy wymordowali
co najmniej 33 Polaków.
We Włodzimierzu Wołyńskim
Ukraińcy zamordowali 13-letnią
Teklę Wiadro
W nocy z 29 na 30 marca:
W nadleśnictwie Kosów pow.
Kosów Huculski został zamordowany wraz z żoną przez banderowców inż. leśnik Husiatyński
(imię nieznane).
30 marca:
W gajówce Brzezina pow. Łuck
upowcy zamordowali 4 polskie
rodziny torturując je przez kilka
godzin, masakrując i rozczłonkowując ciała (11 Polaków) oraz
5-osobową rodzinę polsko-ukraińską. Zginęli mieszkańcy gajówki: Wiktor Bejgier, jego żona
Wiktoria, ich dzieci: 24-letnia
córka Eugenia i 20-letni syn Wiktor; Borucki i jego 13-letnia córka Janina; krawiec Aleksanderek,
30-letnia siostra jego żony i jej
8-letni syn Jan oraz 5-osobowa
rodzina polsko-ukraińska, w tym
3 synów do lat 10.
W kolonii Półbieda (Półbieda Stydyńska) pow. Kostopol:
„Ukraińcy w bestialski sposób zamordowali 65 osób: Borek Józef,
Borek Marianna, Borek Eugenia,
Dębska Leokadia, Dębska Kazimiera, Dębski Eugeniusz, Kowalczyk Jadwiga, Kowalczyk Wiktoria, Kowalczyk Robert, Kazimiera
Strzyżykowska, Kowalczyk Antoni
- 4 osoby, Kowalczyk Józef - 4
osoby, Kuś - 3 osoby, Kamaszewski - 2 osoby, Puchacz - 2 osoby,
Ciesielski - 5 osób, Strzyżykowski
- 2 osoby, Dudzik - 6 osób, Kurowski - 5 osób, Grzyb - 2 osoby,
Ochnio - 2 osoby, Kornatowscy 13 osób, Kozieje - 5 osób” (Irena
Borek, Władysława Dębska i Janina Dębska; w: www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl.). „Fotoreportaż poświęcam pamięci
śp. Ireny Sołowij z domu Borek c.
Władysława. Śp. Irena przekazała mi szczegółowy opis śmierci:
dziadka Józefa, babci Marianny,
matki Genowefy, ciotki Leokadii i
dwóch jej dzieci, c. Kazimiery i s.
Eugeniusza. Matkę, zamordował
sąsiad Majsiej. W przeddzień tata
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Ireny wywiózł do Janowej Doliny
swoje dzieci i kilka dzieci siostry
Leokadii, razem osiem. Kiedy 30
III rano jechał po resztę, było
już po mordzie. /.../ Napadnięta
została o świcie 30 III 1943 r.,
atakujący przybyli konno i pieszo
od strony uroczyska Perełysianka. Ludzie zostali zaskoczeni w
śnie, nie mając szans na ucieczkę. Wszystkich którzy nie uciekli
zamordowano bez litości. Ogrom
mordu jest powszechnie nie znany, a woła o pomstę do nieba,
zamordowano około 80 osób. Wymordowani nie mieli żadnego pochówku, a miejsce Ich zagrzebania jest nie znane, nie są również
do dnia dzisiejszego w żaden sposób upamiętnieni. W Półbiedzie
przebywali również uciekinierzy
z innych koloni, którzy zapewne
też ponieśli ofiary o których nie
wiemy, zmordowani milczą. Znany jest natomiast los części uciekinierów z Polanówki który zrelacjonował mi naoczny świadek
Ks. Tadeusz Zurawski z Łodzi, s.
Józefa i Weroniki z d. Michalska:
część uciekinierów z Polanówki
zdołała wydostać się z Połbiedy, pod lasem zostali dopędzeni
przez jadących na koniach bandytów, zarąbano siekierami kilkanaście osób. Informację o liczbie
zamordowanych w Półbiedzie
przekazał Ukrainiec nazwiskiem
Fiedot, który ukrył polską rodzinę.” (Wokół Huty Stepańskiej
z Januszem Horoszkiewiczem;
w: http://isakowicz.pl/szlakiemwolynskich-krzyzy-polbieda-kstydynia-malego ). Inni: w kolonii Półbieda gromada Majdan
gmina Stydyń pow. Kostopol 30
III 1943 został zamordowany z
całą rodziną przez Ukraińców w
czasie pogromu wsi gajowy Ciesielski (Edward Orłowski..., jw.).
W. i E. Siemaszko podają na s.
316, że w kol. Półbieda ukraińscy nacjonaliści zamordowali 9
kwietnia 1943 roku 2 Polaków:
Stanisławę Stańczyk i jej córkę
Wandę.
Koło wsi Półbieda pow. Kostopol: „Żurawski Stefan 191430.03.1943 (zamordowany z żoną
i 2 dzieci koło Półbiedy)” (http://
wolyn.ovh.org/opisy/polanowka-03.html ).
31 marca:
We wsi Chorłupy pow. Łuck
Ukraińcy zabili 18-letniego Michała Sobieskiego.
W kol. Gruszwica pow. Łuck
Ukraińcy zamordowali 6 Polaków, w tym 2 kobiety oraz 12-letnią dziewczynkę - ofiary miały
na szyjach sznury z kołkami do
skręcania w celu uduszenia (Siemaszko..., s. 569).
W powiatowym mieście Równe
woj. wołyńskie zmarła 55-letnia Polka od ran zadanych przez
Ukraińców.
We wsi Wywłoczka pow. Zamość żandarmi niemieccy i policjanci ukraińscy rozstrzelali 6
Polaków, w tym matkę z córką.
W okresie styczeń – marzec
1943 roku:
W majątku Cecyniówka pow.
Krzemieniec Ukraińcy zamordowali 2 młodych Polaków.
W nadleśnictwie Malinów pow.
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Krzemieniec Ukraińcy zamordowali 8 Polaków z rodziny pracownika leśnego Leszczyńskiego.
W marcu 1943 roku na Wołyniu
około 5 tysięcy policjantów ukraińskich na rozkaz kierownictwa
OUN opuściło posterunki i z
bronią poszło do lasów tworząc
oddziały UPA lub do nich dołączając.
W marcu 1943 roku:
W kol. Albin pow. Sarny upowcy zamordowali 3 Polaków.
W kol. Aleksandrówka gm. Kiwerce pow. Łuck zamordowali 5
Polaków.
W kol. Anatolia pow. Łuck zamordowali 68-letnią Polkę oraz
4-osobową rodzinę ukraińską, u
której przebywała.
We wsi Baby pow. Nadwórna Ukraińcy zamordowali 10
Polaków (bp. Wincenty Urban:
„Droga krzyżowa Archidiecezji Lwowskiej w latach II wojny
światowej, 1939-1945”; w: Semper Fidelis, 1983. s. 120: „miejscowość Baby straciła w tym
czasie 10 Polaków, Winograd 4,
Hawryłówka 4, Weronica 10”).
W miasteczku Barysz pow. Buczacz: „Zamordowani zostali
przez banderowców Franciszek
i Marian Kozdrowscy.” (Irena
Kotowicz: Krwawe kalendarium wydarzeń w BARYSZU,
pow. Buczacz, woj. tarnopolskie;
w:
www.wbc.poznan.pl/Content/8333/Biuletyn%20nr63%20
2004.03.pdf ; oraz: Kubów..., jw.)
W kol. Berestowiec Stary pow.
Kostopol zamordowali co najmniej 20 Polaków.
W miasteczku Berezne pow.
Kostopol w II połowie marca
Ukraińcy powiesili młodego Polaka.
We wsi koło Białokrynicy pow.
Krzemieniec upowcy napadli na
polskie domy mordując całe rodziny, uratowali się tylko 2 chłopcy lat 18 – 20.
We wsi Bielin pow. Włodzimierz Wołyński Ukraińcy zamordowali 3 Polaków: „Już od
początku 1943 roku zdarzały się
zabójstwa Polaków. W marcu z
rąk upowców zginęli w Bielinie
pani Kondracka z synem i pan
Stadnicki” („Ze wspomnień Zofii Ziółkowskiej”; w: http://www.
najigoche.kaszuby.pl/artykul/
artykul=774,ze-wspomnien-zofii-ziolkowskiej/).
We wsi Bołożówka pow. Krzemieniec Ukraińcy zamordowali
10 Polaków.
Między kol. Borówka a osadą
Orżew pow. Kostopol Ukraińcy
zamordowali 7 Polaków jadących
na 3 furmankach.
W osadzie Bortnica pow. Dubno Ukraińcy w mleczarni spalili
4 – 6 Polaków.
W kol. Brzezina pow. Sarny zamordowali Czarneckiego, który
wracał z młyna i zabrali mu konia
z wozem.
W futorze Budki pow. Krzemieniec upowcy w lesie zamordowa-

li 1 Polaka.
Między wsią Cepcewicze a kol.
Netreba pow. Sarny Ukraińcy
zamordowali 2 Polaków i ciała
ich wrzucili na cmentarzysko padłych zwierząt.
W leśniczówce Chiczawka pow.
Dubno zamordowali Polaka, leśniczego Pitora (Pittera?).
We wsi Chołopecze gmina Kisielin pow. Dubno pod koniec
marca 1943 roku został zamordowany z rodziną przez OUN-UPA
gajowy Drozdowski (Edward Orłowski:..., jw.).
W osadzie Chrobrów pow.
Łuck zamordowali Polaka o nazwisku Mazurek.
We wsi Cucyłów pow. Nadwórna uprowadzili do lasu i zamordowali 11 Polaków, w tym:
matkę z dziećmi lat 4 i 6, matkę
z 3-letnią córką, Polkę – żonę
Ukraińca (2 mężczyzn, 6 kobiet
i 3 dzieci).
W futorze Czarna Łoza pow.
Dubno zamordowali 6 Polaków:
dwa małżeństwa z dziećmi.
W kol. Czerepasznik pow. Równe Ukraińcy zamordowali 3 polskich chłopców: byli to bracia
Aleksander i Stanisław Witkiewiczowie lat 15 i 13 oraz Walenty
Dudek lat 14.
We wsi Czudla pow. Sarny
miejscowi bulbowcy zamordowali 2 polskie rodziny.
W miasteczku Deraźne pow.
Kostopol Ukraińcy zamordowali 1 Polaka oraz w okolicy miasteczka wymordowali rodziny
gajowych i leśniczych.
W miejscowości Dąbrowica
pow. Sarny Ukraińcy zamordowali Polaka i jego żonę, z pochodzenia Białorusinkę (z d. Sapiehównę).
W futorze Dębina koło wsi Wesołówka pow. Krzemieniec upowcy zamordowali 2 Polaków.
We wsi Eliaszówka pow. Zdołbunów Ukraińcy z sąsiednich
wiosek zamordowali 2 Polaków:
nauczycielkę lat ok. 30 oraz Mikołaja Zagórskiego, którego torturowali przez kilka godzin na
oczach żony i dzieci.
W kolonii Gniewoszówka należącej do wsi Jasionów pow.
Brody Ukraińcy zamordowali 3
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 kol. Grabina pow. Włodzimierz Wołyński upowcy uprowadzili 3 Polaków (w tym ojca z
synem) i ślad po nich zaginął.
We wsi Hawryłówka pow. Nadwórna Ukraińcy zamordowali 4
Polaków (bp. Wincenty Urban:
„Droga krzyżowa Archidiecezji Lwowskiej w latach II wojny
światowej, 1939-1945”; w: Semper Fidelis, 1983. s. 120).
W kol. Helenówka Gnojeńska

pow. Włodzimierz Wołyński
Ukraińcy zaprosili kilku młodych
Polaków na naradę do Swojczowa w celu utworzenia wspólnej
partyzantki do walki z Niemcami
i ślad po nich zaginął.
W mieście powiatowym Horochów woj. wołyńskie: „W marcu 1943 roku Ukraińcy urządzili
napad na Horochów na Polaków i Niemców. Niemców było
trzech, co siedzieli w gimnazjum
zabarykadowani uzbrojeni i w
oknach worki piasku. Jak pojawiły się strzały, to ludzie co mogli
uciekali do domów murowanych.
Zamykali się, a inni do kościoła
do plebani, bo była murowana, a
obok gimnazjum, to do Niemców,
bo wiedzieli, że Niemcy mają
broń i auta pancerne, to tam
tylko będzie można obronić się.
Całą noc była taka wojna, że coś
strasznego i my pobudziliśmy się,
co się dzieje? Poubieraliśmy się i
wyszliśmy pod taki żywopłot i patrzymy, a mieliśmy do Horochowa
trzy kilometry. My na pagórku, a
Horochów na dole i cały czas bitwie przyglądamy się i sąsiedzi
przyszli do nas, bo każdy taki strwożony, co to będzie, jak Ukraińcy zdobędą Horochów, to nam już
będzie „kaput”. Słyszymy: hura,
hura. Tyle tej okropnej dziczy
najechało, bo jedni bić, drudzy
rabować. Z workami lecieli rabować Żydów, a teraz na Polaków.
Strach nas ogarnął okropny, kilka
pożarów było widać, było pełno
tego tłumu ludzi i tak trwało do
trzeciej po północy. Wtedy Niemcy i Polacy, jak wsiedli do aut
pancernych, jak pojechali przez
miasto, jak zaczęli siec z maszynowych karabinów, jak ruszyły
działa, to Ukraińcy uciekali, że
aż miło było patrzeć. Mieszkaliśmy przy drodze traktowej, to
widzieliśmy wszystko, jak szli, jak
uciekali, ale w ukryciu obserwowaliśmy to wszystko, nie można
było im się pokazać, bo by się na
nas rzucili już wtedy. Rozpędzili
tę bandę i był jakiś czas spokój.
Było dużo Ukraińców zabitych,
co nie zdążyli ich zabrać, Polacy
byli uradowani, że obronili miasto i uważali, że jakiś czas będzie
spokój. Bandyci nie dają jednak
spokoju, w nocy biją, palą. Mąż
jest na warcie, to widzi, gdzie, w
jakim kierunku się paliło i czasami widać, jak czerwone rakiety
wyrzucają do góry na ratunek, a
tu patrzymy się bezradnie i nie
możemy nic pomóc”. (Wspomnienia Józefy Wolf z domu
Zawilskiej; w: http://wolyn.freehost.pl/wspomnienia/aleksandrowka-jozefa_wolf.html).
We wsi Horodnica Mała pow.
Dubno Ukraińcy zamordowali
i wrzucili do studni hallerczyka
Henryka Habersacka, lat 65, który ukrywał się od czasu deportacji 10 lutego 1940 roku.
W kol. Ilniki pow. Kostopol
Ukraińcy dokonali rzezi około
200 Polaków, nie uratowała się
ani jedna osoba.
W kol. Jamki pow. Łuck bliscy
sąsiedzi Ukraińcy, w tym sympatia 17-letniej polskiej dziewczyny
Anny Maździerskiej, zamordowali ją razem z 42-letnią matką
Janiną i 10-letnią siostrą Ludomirą.
W kol. Janin Bór pow. Włodzimierz Wołyński: „W marcu 1943

r. zamordowano leśniczego Jana
Chodorowskiego” [Zbr. nacj.
Ukr., s. 34].
W kol. Janówka gmina Lubitów pow. Kowel Ukraińcy zamordowali 5 Polaków, w tym
4-osobową rodzinę Mariańskich.
W kol. Janówka pow. Sarny
policjanci ukraińscy porzucając służbę u Niemców zastrzelili
dwóch 20-letnich Polaków.
We wsi Jarczów pow. Tomaszów Lubelski upowcy zamordowali 2 Polaków.
We wsi Jelno pow. Sarny upowcy zamordowali Stanisława
Sławińskiego.
W nadleśnictwie Klewań pow.
Równe został uprowadzony nadleśniczy Adam Stencel wraz z
trzema córkami i dwoma zięciami
(jeden z nich to leśniczy Zdzisław
Nowaliński) przez UPA do lasu i
tam wszyscy zostali bestialsko
zamordowani.(Edward Orłowski:..., jw.).
We wsi Kłopoczyn pow. Włodzimierz Wołyński
została
uprowadzona przez UPA Maria
Wojewódka i ślad po niej zaginął.
W majątku Kołki pow. Łuck
zbiegli ze służby niemieckiej policjanci ukraińscy zamordowali 3
Polaków i kilku Sowietów – robotników, natomiast 2 Ukraińców zabiło swoje żony – Polki:
Jaromelec oraz komendant policji ukraińskiej Saczko-Saczkowski, który w biały dzień powiesił
swoją żonę Polkę w publicznym
miejscu, na drzewie naprzeciwko
budynku gminy. On dowodził
akcją wymordowania polskiej
wsi Obórki dokonanej 13 listopada 1942 roku. Bolesław Szpryngiel podaje: „Podobnie było w
rodzinie Apolinarego Saczkowskiego, byłego wójta gminy Kołki w latach dwudziestych XX
wieku. Z pochodzenia Ukrainiec
- Pulinar Saczko, po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości po I
wojnie światowej, zmienił swoje imię i nazwisko na Apolinary
Saczkowski. Jako obywatel polski odbywał obowiązkową służbę wojskową w Wojsku Polskim.
Tu skończył szkołę podoficerską
i przez pewien czas pozostawał
w wojsku jako nadterminowy.
Zwolniony z wojska wrócił do
Kołek skąd pochodził i tu nawet przez jedną kadencję pełnił
funkcję wójta w Urzędzie Gminy
Kołki. Ożenił się z Polką i miał z
nią syna Aleksandra również w
moim wieku. Saszka (tak go nazywaliśmy) także był moim kolegą
szkolnym w latach 1938/39. Cała
rodzina Saczkowskich uchodziła
za Polaków wyznania rzymsko-katolickiego, co demonstrowała
coniedzielnym uczestniczeniem
w mszy w miejscowym kościele,
a także w różnych gminnych uroczystościach patriotycznych. We
wrześniu 1939 roku, po zajęciu
Kresów Wschodnich przez Armię
Czerwoną i włączeniu tych Ziem
do Ukraińskiej Socjalistycznej
Republiki Radzieckiej (USRR)
Apolinary Saczkowski znowu
stał się Pulinarem Saczko i jako
ukraiński komunista pracował w
Urzędzie Rejonowym w Kołkach.
Następnie - po wybuchu wojny
niemiecko-radzieckiej w czerwcu 1941 roku - Pulinar Saczko
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zgłosił się do władz hitlerowskich
już jako nacjonalista ukraiński
wyznania prawosławnego, deklarując im swoją chęć współpracy
z okupantem. Propozycja ta została przez hitlerowców przyjęta
i z ich woli Pulinar Saczko został
komendantem rejonowym pomocniczej policji ukraińskiej (Schutzmannschaft), gorliwie wykonującej zbrodnicze rozkazy władz
hitlerowskich. Równolegle tajnie
pełnił ważne funkcje w Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
i jej zbrojnej formacji Ukraińśkij
Powstańskij Armii (UPA).” (Bolesław Szpryngiel: Pobratymcy; w:
http://www.nawolyniu.pl/wspomnienia/pobratymcy.htm).
W kol. Konstantynówka pow.
Dubno policjanci ukraińscy wezwali na posterunek 12 Polaków,
z których 11 zamordowali, w tym
2 matki z dziećmi: 1-rocznym i
niemowlęciem.
We wsi Korczyn pow. Kostopol
pod koniec marca upowcy dokonali napadu mordując ludność
polską i paląc ich zabudowania,
ilości ofiar nie ustalono.
W mieście Kowel woj. wołyńskie policjanci ukraińscy zamordowali 4-osobową polską rodzinę
Kociubowskich za przechowywanie 3 Żydów.
We wsi Koziernik Chotyński
pow. Kostopol w czasie drugiej
pacyfikacji ukraińsko-niemieckiej spalono żywcem w domach
kilku chorych Polaków.
We wsi Krzyweńkie pow. Kopyczyńce policja ukraińska zamordowała 4 Polaków: matkę z 8-letnim synem i małżeństwo.
W kolonii Ledóchówka pow.
Dubno został zamordowany
przez UPA gajowy Boguszewski,
jego zwłoki znaleziono po kilkunastu dniach. (Edward Orłowski:..., jw.).
We wsi Litwisk pow. Sarny upowcy zabili 5 Polaków: Jadwigę
Maciąg lat 35 i 4-osobową rodzinę Nowaków.
W kol. Ludwiszyn pow. Łuck w
lesie znaleziono zwłoki 17 Polaków (kobiet i mężczyzn) pomordowanych przez UPA.
We wsi Małe Siedliszcze pow.
Kostopol Ukraińcy zamordowali
Tadeusza Grochowskiego.
W kol. Marianówka pow. Łuck
Ukraińcy zamordowali 14-letnią
Wandę Englert i 15-letniego Wincentego Kowalskiego.
We wsi Moczuliszcze pow. Sarny zamordowali 4-osobową polską rodzinę: Tadeusza Sieleckiego z żoną Wandą i dziećmi, Bogdanem lat 16 i Anną lat 4.
We wsi Moczułki pow. Kowel
upowcy wymordowali wszystkie
mieszkające tu 4 polskie rodziny.
W kol. Mokre pow. Kostopol
Ukraińcy zamordowali 1 Polaka,
Teofila Boczkowskiego.
We wsi Niemowicze pow. Sarny po Nowym Roku 1943 Polacy
nieustannie pełnili warty, a każdej
nocy był wszczynany alarm z powodu próby napadu. Z okolic do-
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chodziły krzyki mordowanych ludzi. W tej sytuacji Polacy na noce
uciekali do lasu i tam kryli się w
wykopanych norach, do których
chodzili gęsiego po śniegu, żeby
było jak najmniej śladów, po których upowcy mogli odnaleźć kryjówkę. W dzień rodziny przychodziły do domu coś zjeść i ogrzać
się. Trwało to przez luty i marzec
1943 r. W końcu marca 1943 r.
w domu stojącym na uboczu na
skraju wsi została zamordowana
młoda Polka z małym dzieckiem.
Miała obcięte piersi, a dziecko
odrąbaną nóżkę, którą na ścianie
napisali krwią: Śmiert’ lachom”.
Po tym mordzie Polacy uciekli do
Sarn. (Siemaszko..., s. 789).
W futorach wokół wsi Niemowicze pow. Sarny upowcy zamordowali 117 Polaków.
We wsi Nowy Folwark pow.
Dubno Ukraińcy zamordowali
4-osobową polską rodzinę.
We wsi Ochotniki pow. Włodzimierz Wołyński został zamordowany przez uzbrojoną bojówkę
ukraińską i zgraję miejscowych
chłopów leśniczy Jan Chodorowski (Edward Orłowski..., jw.).
W futorze Olszyszcze pow.
Łuck upowcy spalili 3 polskie
gospodarstwa, ilość ofiar nie jest
znana.
W okolicach miasteczka Ołyka
pow. Łuck Ukraińcy zamordowali 1 Polaka.
W leśniczówce Orżew pow.
Łuck w nocy upowcy wymordowali kilkuosobową rodzinę polską. Inni: w leśniczówce Orżew
gmina Klewań pow. Równe po
napadzie upowców na leśniczówkę, został zamordowany razem
z całą kilkuosobową rodziną leśniczy NN (Edward Orłowski:...,
jw.).
W kol. Oseredek Nowy pow.
Włodzimierz Wołyński Ukraińcy uprowadzili do lasu i zamordowali 32-letniego Polaka Stanisława Burlińskiego.
We wsi Pawłokoma pow. Brzozów policja ukraińska złożyła
donos na 4 mieszkańców wsi, że
posiadają broń, co spowodowało
ich aresztowanie przez gestapo i
śmierć w obozie w Oświęcimiu –
było to 3 Polaków i 1 Ukrainka
sprzyjająca Polakom.
W kol. Peresieka Jeziorańska
pow. Kowel Ukraińcy zamordowali 2 Polaków.
We wsi Piłatkowce pow. Borszczów
zostali
zamordowani:
Awantura Stefania i Kozaczystiuk
Bolesław l. 19 (Kubów..., jw.).
W futorze Poczajów pow. Dubno Ukraińcy pokłuli bagnetami
i zastrzelili 3-osobową polską
rodzinę Małeckich: rodziców z
córką.
W futorze Podkruh pow. Sarny
upowcy porwali polskiego chłopca Józefa Stencla, przywiązali go
za nogi do konia, wlekli przez
jakiś czas i powiesili na drzewie.
W kol. Podwysokie pow. Dubno
Ukraińcy zamordowali 3 Polaków.

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
Koło osady Podzbuż pow. Kostopol: „W marcu 1943 roku
banderowcy zamordowali ojca
pana Karola Żarczyńskiego.
Miał wówczas osiem lat, rodzina
mieszkała w osadzie Podzbuż.Tatę porwano na drodze. Rano
znaleziono jego zmasakrowane
ciało na poboczu i przywieziono
do nas do domu. Dostał pięć kul,
co było wówczas rzadkością –
opowiada Żarczyński”./.../ „- W
pobliżu znajdował się młyn państwa Bartosiewiczów. Mieli dwójkę dzieci. Upowcy zamordowali je
w lesie – mówi Karol Żarczyński.
- Dziewczynkę zgwałcili. Następnie położyli oboje na ziemi i przywalili wielkim, ściętym drzewem.
Pozostawione w ten sposób dzieci
umarły z głodu.” (Piotr Zychowicz: „Ukraińcy, którzy ratowali
Polaków”; w: „Rzeczpospolita”
z 26 października 2010). Karol
Żarczyński mieszkał w osadzie
Podzbuż. Siemaszko na s. 318
wymieniają futor Podzbuż, skąd
nie mają żadnej informacji o losie
mieszkających tutaj Polaków.
W miasteczku Poryck pow.
Włodzimierz Wołyński policjanci ukraińscy zbiegli ze służby
niemieckiej uprowadzili do lasu i
tam zastrzelili 7 Polaków, w tym
kobietę.
We wsi Poryck Stary pow. Włodzimierz Wołyński policjanci
ukraińscy zastrzelili przechodzącego przez wieś Polaka i zakopali
w rowie przy drodze.
We wsi Potok Złoty pow. Buczacz banderowcy zamordowali 24 Polaków i 1 Ukraińca.
Siekierami zarąbali kierownika
szkoły Józefa Hutnika z żoną,
nauczyciela Albina Podlewskiego
z żoną Emilią oraz właściciela
młyna. Było to we wsi Rublin należącej do sołectwa Potok Złoty.
We wsi Potutorów pow. Krzemieniec Ukraińcy zamordowali
kilka polskich rodzin.
W kol. Poznanka pow. Łuck
upowcy zamordowali ks. Piotra
Walczaka (pobili go i wrzucili
żywcem do studni) oraz jego ciotkę i gosposię z dzieckiem, które
wrzucili do tej samej studni.
W kol. Rokinie Nowe pow.
Łuck trzej policjanci ukraińscy z
Sernik zamordowali małżeństwo:
Ukraińca i Polkę; mordercy byli
wujecznymi braćmi Ukraińca.
We wsi Rudnia pow. Kostopol
miejscowi Ukraińcy zamordowali 8 Polaków, w tym 30-letnią
Rozalię Sawicką oraz 38-letniego
Franciszka Zielińskiego odarli z
odzieży, powiązali drutem kolczastym i zmasakrowane zwłoki
wepchnęli do przerębli na rzece
Mielnica. Wieś do 1845 roku była
wsią polską. Zmuszona przez administrację carską do przyjęcia
prawosławia uległa rutenizacji.
W marcu 1943 roku jej mieszkańcy uważając się za Ukraińców
uczestniczyli w zabijaniu Polaków.
We wsi Sadki pow. Krzemieniec
Ukraińcy zamordowali uprowadzając pojedynczo do lasu kilkunastu Polaków.
W miejscowości Sądowa Wisznia pow. Mościska policjanci
ukraińscy aresztowali Polaka,

który potem został zamordowany.
W kol. Siomaki pow. Kowel
Ukraińcy napadli na leśniczówkę
i zamęczyli, przypiekając ogniem
i zrywając paznokcie, leśniczego
Jerzego Chrzanowskiego.
We wsi Siwki pow. Kostopol
w czasie pacyfikacji ukraińsko-niemieckiej żywcem spalono w
domach kilku lub kilkunastu Polaków chorych na tyfus.
We wsi Skoromochy Duże pow.
Hrubieszów policjanci ukraińscy
zamordowali 13 Polaków.
W kol. Smyga pow. Dubno
Ukraińcy zamordowali Polaka,
aptekarza.
W miasteczku Stepań pow. Kostopol zamordowali 2 Polaków.
W kol. Sunia pow. Sarny upowcy zamordowali 92-letniego
Polaka, Antoniego Choryżączewskiego.
We wsi Suraż pow. Krzemieniec upowcy zamordowali uprowadzając pojedynczo kilkunastu
Polaków, mężczyzn.
W futorze Średnia Nowina pow.
Kostopol zamordowali nie znaną
liczbę Polaków, kilka rodzin.
We wsi Świszczów pow. Dubno zamordowali 3 Polaków:
50-letniego kierownika szkoły
Stanisława Lichotę (porąbali go
i w kawałkach wrzucili do studni), 20-letnią Helenę Marczuk i
61-letniego Jana Swatowskiego.
W kol. Tchory pow. Kostopol
zamordowali nie ustaloną liczbę
Polaków i spalili ich gospodarstwa.
We wsi Teklówka pow. Kostopol wymordowali nie znaną liczbę Polaków, kilka rodzin.
We wsi Terntki pow. Łuck
Ukraińcy zamordowali 5 Polaków.
We wsi Turskie pow. Zaleszczyki zamordowali 1 Polaka.
W kol. Tworymierz pow. Łuck
podpalili dom, w którym spłonął
ranny 1 Polak.
We wsi Uhnów pow. Tomaszów
Lubelski upowcy zamordowali
68 Polaków, imiennie ustalono
31 ofiar, większość zwłok była
spalona, co uniemożliwiło identyfikację.
We wsi Ulicko Seredkiewicz
pow. Rawa Ruska: „W marcu
1943 r. został zamordowany przez
bojowników UPA: Woszczuk Jan
„Hoik”. (Prof. dr hab. Leszek S.
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;
Seria – tom 8).
We wsi Uście Zielone pow. Buczacz bojówka OUN zamordowała 18 Polaków: „Bojówka UPA
na czele z naszym sąsiadem Borysą oraz ukraińskimi chłopami
z miasteczka, pewnego marcowego wieczoru w 1943 r. wtargnęła
do naszego domu. Przyszli po
ojca. Zdążył ukryć się na strychu, tam go znaleźli i zastrzelili.
Krew szeroką strugą spłynęła po
ścianie na dół do pomieszczenia
kuchennego. Rozpacz. Wrzeszczałem wniebogłosy, jeden cios

kolbą banderowca i wylądowałem pod łóżkiem. Zamilkłem.
Przyszli z gotową listą osób do
unicestwienia, pozostałym domownikom darowano życie. - Po
was też niebawem przyjdziemy!
- wykrzyknęli na odchodne. Tego
wieczoru banderowcy bestialsko
zamordowali 18 osób z Uścia
Zielonego. Pochowani zostali na
parafialnym cmentarzu w zbiorowej mogile. Informacji o tym znaczącym fakcie z historii tamtego
miejsca nie znajdziecie w żadnym
opracowaniu i wykazie zbrodni
popełnionych przez ukraińskich
nacjonalistów na Podolu.” (Eugeniusz Korotasz : Moje Kresy;
w: http://www.brzeg24.pl/moje-kresy/6306-moje-kresy-eugeniusz-korotasz).
We wsi Wacławka pow. Równe
Ukraińcy zamordowali 4 Polaków, w tym 10-letniego Albina
Kuczyńskiego i 20-letnią Jadwigę Żygadło.
We wsi Werbcze Duże pow. Kostopol bulbowcy powiesili w sieni domu na drabinie nauczycielkę Kazimierę Myczewską, a jej
dwoje nieletnich dzieci udusili.
Wcześniej Ukraińcy gwarantowali jej bezpieczeństwo.
We wsi Weronica pow. Nadwórna Ukraińcy zamordowali 10
Polaków (bp. Wincenty Urban:
„Droga krzyżowa Archidiecezji Lwowskiej w latach II wojny
światowej, 1939-1945”; w: Semper Fidelis, 1983. s. 120.).
We wsi Winograd pow. Nadwórna Ukraińcy zamordowali 4
Polaków (bp. Wincenty Urban:
„Droga krzyżowa Archidiecezji Lwowskiej w latach II wojny
światowej, 1939-1945”; w: Semper Fidelis, 1983. s. 120.).
W kol. Worobiówka pow. Równe rodzina ukraińska zamordowała 21-letniego Jana Marcinkowskiego (Franciszek Marcinkowski: Woronucha; Lublin
2002, s. 26 - 37).
We wsi Wyrka pow. Kostopol
Ukraińcy zamordowali 29-letniego Stanisława Sulikowskiego.
We wsi Wysoczanka pow. Stanisławów zamordowali 3 osoby (IPN Wrocław: „Umorzenie
śledztwa w sprawie ludobójstwa
dokonanego przez nacjonalistów
ukraińskich na 209 obywatelach
narodowości polskiej na terenie
b. powiatu stanisławowskiego –
Wrocław, 14 maja 2012”). Siekierka, Komański i Rózański w
opracowaniu dotyczącym woj.
stanisławowskiego na s. 508 podają 624 nazwiska zabitych Polaków w powiecie Stanisławów
i szacunkową liczbę 1552 zabitych Polaków; nie wymieniają 3
ofiar z Wysoczani z 1943 roku.
Materiałów ze śledztw zakończonych, czyli umorzonych, IPN nie
publikuje, w tym tak istotnych
dla Pamięci Narodowej zeznań
świadków, co pozwala postawić
pytanie o cel i sens tych śledztw.
W majątku Zahorce Wielkie
pow. Dubno postrzelili uciekającego Romualda Pawlikowskiego,
dopadli go i przybili kołkiem do
ziemi przez pierś „żeby Lach ne
wstaw”, po czym zakłuli go bagnetami.
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We wsi Zahorów Nowy pow.
Horochów zamordowali 4-osobową polską rodzinę nauczycieli, rodziców z 2 dzieci, których
wrzucili do studni.
We wsi Zaleśce Szumskie pow.
Krzemieniec zamordowali kilka
polskich rodzin, około 20 Polaków.
W kol. Zamczysko pow. Dubno
zamordowali Wojciecha Wąsika.
W kol. Zamoście pow. Łuck
upowcy zamordowali 5-osobową
polską rodzinę Jana Żołędziowskiego z 3 dzieci lat 10 – 18.
We wsi Zastawie (Katarzynówka) pow. Horochów zamordowali 5 Polaków, wśród których
był nauczyciel Palka, lat ok. 40.
Zwłoki ofiar znaleziono w pobliskim lesie.
We wsi Zełuck pow. Sarny miejscowi Ukraińcy zamordowali 2
polskie rodziny Makuchów i Piętaków.
We wsi Złaźno (Polska Kolonia
Złaźna) pow. Kostopol Ukraińcy
zamordowali około 30 Polaków
oraz z rzeki Horyń wyłowiono
przypadkowo kilka zwłok zamordowanych osób, a nie wiadomo
ile popłynęło dalej z nurtem rzeki. „W marcu 1943 r. mieszkanka
kol. Klin Stawecki uciekająca samotnie do Janowej Doliny została przez upowców rozebrana do
naga i pocięta na całym ciele nożami, po czym wrzucona do dołu
za stodołą ukraińskiego gospodarza. Wyciągnęła ją stamtąd Ukrainka – właścicielka stodoły i przewiozła na drugi brzeg Horynia do
Janowej Doliny” (Siemaszko...,
ss. 228-229).
W miasteczku Zofiówka pow.
Łuck Ukraińcy uprowadzili i zamordowali Teodora Rogackiego.
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.
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w specjalny parciany pas w którym przenosiłem ważne meldunki. Wszyscy ludzie nazywali
mnie „Gońcem” i taki nadali mi
pseudonim. Nosiłem kodowane
wiadomości z Grabnika na ulicę Białą do Wacka Generowicza
ps. „Wacław”. Dziwiłem się, bo
tych Wacków było więcej, myślę
sobie same Wacki tu u nas. Wacław Generowicz miał dwóch
synów w wieku 16 i 17 lat. Kiedy przynosiłem meldunek oni
krzyczeli do ojca – tato, tato goniec przyszedł. Nawet nie wiedziałem, że jestem gońcem. Tato
pracując na poczcie otrzymywał
z firmy deputat żywnościowy,
który pozwalał nam jakoś żyć
w tych ciężkich, niespokojnych
czasach. Przynosząc paczki do
domu wyjmowałem z nich różne
wiktuały: cukier, kasze, marmoladę z dyni. W owych paczkach
przynosiłem stryjowi z poczty
najświeższe wiadomości. Nie
wiedziałem, że zawierają konspiracyjne meldunki. Pewnego
dnia tradycyjnie niosąc deputat
do domu zauważyłem w paczce cukier. Jako młody chłopak
łakomy na słodkości, postanowiłem wypróbować zawartość
cukru w cukrze. Jednocześnie
namacałem w torebce jakiś
zwinięty rulonik. Pomyślałem,
że przypadkowo zaplątała się
jakaś kartka, więc ją wyrzuciłem. W domu stryj od razu zainteresował się przyniesionym
pakunkiem i gdy dowiedział się,
że wyrzuciłem jakąś karteczkę,
wpadł w popłoch. Natychmiast
udaliśmy się w teren na poszukiwanie owego karteluszka. Niestety dokładnie nie pamiętałem
miejsca wyrzucenia kartki, dłu-

nego zakodowanego meldunku.
Zgubę odnaleźliśmy dopiero
po trzech dniach intensywnych
poszukiwań, spokojnie leżała
sobie w trawie. Metody porozu-

Moje Kresy – Józef Julian Jamróz cz.8
Eugeniusz Szewczuk

/ Kpr.Józef Julian Jamróz w czasie odbywania służby wojskowej w pułku karnym w
Szczakowej 1952r.

Z Międzyrzecza Koreckiego do
Równego uciekliśmy 25 lipca
1943 roku, raz na zawsze pozostawiając tam naszą ojcowiznę. Miasto było załadowane uciekinierami z całego Wołynia, wszędzie
pełno ludzi. Schronienie znaleźliśmy u brata ojca – stryja Tadeusza. Stryj mieszkał w Równem
na Grabniku przy ulicy Cichej nr
5, gdzie wybudował sobie dom.
Pracował na poczcie. Większość
pomieszczeń tego domu było zajęte przez Niemców i Węgrów. Nas
– ojca i moich braci stryj umieścił
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 dużo, 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 mieszkanie. Jak
na owe warunki super, dwa pokoje, kuchnia, tam szybko przeprowadziliśmy się. Stryj Tadeusz z
Dynowa pracował w Równem na
poczcie jako telemonter. Naprawiali uszkodzone przez polskich
dywersantów linie telefoniczne Równe – Kijów. Dyrektorem
Poczty Polskiej w Równem był
Antoni Wróblewski pochodzący
z Jarosławia. Po wojnie został
dyrektorem głównej poczty we
Wrocławiu, mieszczącej się przy
ul. Krasińskiego. Dyrektor Wróblewski w rówieńskiej konspira-

cji zajmował się sprawami kwatermistrzowskimi. To on przyjął
mego ojca do pracy na poczcie.
Stryj dowiedział się, że na poczcie potrzebny jest krawiec. Tato
obszywał wszystkich pocztowców, szyjąc im umundurowania i
inne ubiory potrzebne do służby.
Na poczcie pracowała większość
ludzi z rówieńskiej konspiracji.
Specem od central telefonicznych
był ppor. Władysław Laszczyk ps.
„Telegraf”. Stryj wyposażył mnie

/ Relacja z powitania w Międzyrzeczu Koreckim biskupa Łuckiego w 1931r.

gie poszukiwania nie dały rezultatu. Potem jeszcze kilkakrotnie
penetrowaliśmy trasę mojego
przemarszu w poszukiwaniu jak
się potem okazało bardzo waż-

/ Pałac hr Steckiego w Międzyrzeczu (2017r.)

1 marca 2018 - strona 28
miewania się w konspiracji były
różne. Do przenoszenia meldunków wykorzystywano też gołębie, które przynosiły meldunki
z okolicznych wiosek, dla przykładu powiem, że ze Szczuczyna. Do parcianego pasa wkładano mi różne przesyłki o których
mało wiedziałem lub wcale.
Często nosiłem „mydło”, tak mi
się przynajmniej wydawało. Dopiero po wojnie okazało się, że
to był trotyl. Sierżant „Wacek”,
czyli Wacław Generowicz, pracownik poczty, jako miner wysadzał w powietrze różne obiekty. Meldunki nosiłem na ulicę
Białą do „babci” mieszkającej
w domu bliźniaku, zajmowanym
kiedyś przez stryja. „Babcia” następnie podawała ten meldunek
przez płot lub przez jakąś dziurę
sąsiadowi, czyli „Wackowi” –
on przekazywał dalej. Do bliżej
nieznanego mi szewca mieszkającego koło browaru w Równem
nosiłem różnego rodzaju gazetki. Za pazuchą miałem granat
bez zapalnika, zwanego siekańcem i naboje po bokach. W
tylnej części pasa wspomniane
gazetki i dla ewentualnego zmylenia Niemców czy Ukraińców,
ulotki – przepowiednie Sybilli.
Zapewne każdy z nas słyszał o
przepowiedniach Saby. Odpowiednią rzymskiej Sybilli była
semicka królowa Saby – w kraju
Arabii, prawdopodobnie dzisiejszego Jemenu. Była ona z pewnością postacią historyczną, ponieważ jest wymieniona w Biblii
i innych źródłach historycznych.
Między innymi w pierwszej
Księdze Królewskiej. Ubrany
byłem tradycyjnie jak chłopak z małego miasteczka, by
nie wzbudzać podejrzeń. Buty
dwa numery większe, czapka
na bakier, kufajka przewiązana sznurkiem. Tato wiedział o
wszystkim. Potem gdy dorosłem miałem trochę żal do ojca,
że tak moim życiem ryzykował
posyłając mnie po różnych częściach miasta jako gońca. Jednak inaczej na to patrząc, sam
chciałem chodzić, gdyż taka
była atmosfera i potrzeba tam-
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tego czasu. Tato był komendantem „Strzelca”, nie wypadało
ojcu odmówić. Powiedzieć, że
nie pójdę, nie poniosę ? Od maleńkości wychowywany byłem
w duchu patriotycznym. Czułem się zobowiązany do takich
czynności. Nosiłem meldunki
także do pani Besendowskiej,
ps. „Maryna”. Mieszkała naprzeciw soboru w Równem. Zawsze chętnie się tam udawałem,
ona zawsze kromkę chleba dała
do zjedzenia. Na ulicy III Maja
miała kiosk, który był punktem
kontaktowym, ona zapewne
otrzymane meldunki przekazywała dalej. Mnie posyłano
bocznymi ulicami, chodziłem na
skróty, przez ogrody. Wszyscy
mnie pilnowali którędy chodzę,
czy idę właściwą drogą. Wszędzie były czujki. Idąc tego rozpoznałem, ten mrugnął do mnie
i wtedy wiedziałem, że stoją i
mnie ubezpieczają. Moja trasa
przemarszu często wiodła przez
park miejski, ulicą Narutowicza,
Wschodnią, potem na skróty
przez ogrody, przechodziłem na
drugą stronę ulicy Mickiewicza.
Idąc dalej ulicą Poniatowskiego
wchodziłem na torowisko przy
dworcu PKP, następnie ulicą Legionów lub Złotą do ulicy Białej
na której w domu – bliźniaku
mieszkała „babcia” i Wacław
Generowicz.
WNK 306 to symbol konspiracyjnej organizacji Armii Krajowej w Równem. W gabinecie
dyrektora poczty Antoniego
Wróblewskiego ps. „Mecenas
Sęp” odbywały się tajne konspiracyjne narady, na które z
Łucka przyjeżdżał komendant
obwodu AK kpt. Leopold Świkla ps. „Adam”. Mnie zawsze
wyznaczano do zabezpieczania
tych spotkań. Stałem z drabiną
na pierwszym piętrze pod gabinetem dyrektora Wróblewskiego
i miałem ją rzucić celem narobienia rumoru w razie nadejścia
ukraińskich policjantów lub
Niemców. Na oznaczony sygnał
Leopold Świkla miał wyjść z
gabinetu oknem na płaski dach

/ Plan Międzyrzecza Koreckiego 2
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/ Pozostałości bramy wjazdowej do pałacu hr Steckiego w Międzyrzeczu (2017r.)

budynku i zbiec. Na szczęście
nigdy nic takiego się nie wydarzyło, ale zawsze sumiennie
trwałem na swoim posterunku.
Kapitana Leopolda Świklę widziałem ze trzy razy na poczcie
oraz podczas mszy świętej w kościele. To było chyba już w lipcu 1944 roku, po wyzwoleniu.
Równe zostało oswobodzone od
Niemców 2 lutego 1944 roku.
Sowieci wzięli miasto niemal z
marszu, całkowicie zaskakując
Niemców. Kiedy na naszej ulicy pokazał się pierwszy sowiecki czołg, pod naszymi oknami
przebiegł kompletnie zaskoczony Niemiec, zakwaterowany
wcześniej w pobliżu naszego budynku. Zaspany, tylko w koszuli
i butach, bez munduru, z rewolwerem w ręku. Przytrzymując
swoje gacie biegł w stronę poczty. Zanim to jednak nastąpiło,
przez całą noc ogień prowadziła niemiecka artyleria, bateria
ustawiona była opodal naszego domu. Nad ranem wszystko
ucichło. Tato odczuwał lekki
niepokój, obawiając się reakcji
banderowców po opuszczeniu
miasta przez Niemców, mogli
nas wymordować. Na szczęście

nic takiego nie nastąpiło pomimo, że już o godzinie piątej rano
usłyszeliśmy stukot butów na
ulicy. Szło uzbrojonych 5 ludzi,
bez żadnych oznaczeń, z karabinami pomalowanymi na czerwono. Obserwowaliśmy z ojcem
zza firanek co się dzieje na naszej ulicy. Czy to przypadkiem
nie Ukraińcy ? Potem okazało
się, że to sowiecka partyzantka
płk. Prokopiuka. Jakiś czas potem przyszedł do nas chłopak,
który przynosił nam mleko od
krowy i mówi, że Sowieci są już
na głównej ulicy koło więzienia.
Wziąłem ukradkiem pajdę chleba i poleciałem zobaczyć co się
tam dzieje. Zobaczyłem czołgi,
konie ciągnące armaty. Sowieci zaczęli rabunek okolicznych
sklepów, bowiem poszukiwali żywności, będąc tradycyjnie
niesamowicie głodni. Przy okazji i ja coś do domu przyniosłem,
trochę kaszy gryczanej. Niestety
wraz czerwonoarmistami pojawił się nasz gnębiciel – Anton
Nowikow. Już nie lejtnant, lecz
kapitan NKWD. Przyszedł do
ojca z butelką wódki i odparł, że
nie jest już wrogiem, lecz sprzymierzeńcem. Gdy opróżnili z
ojcem butelkę wódki oznajmił
mu, że teraz krawiec Jamróz potrzebny jest Armii Czerwonej.
Na nic zdały się ojca prośby,
że chce do polskiego wojska,
gdyż obok w Kiwercach stała
dywizja Zygmunta Berlinga.
Tato w sowieckiej armii obszywał wszystkich żołnierzy, przy
okazji biorąc udział w walkach
o Dubno i Łuck. Potem poszli
w kierunku Warszawy. Decyzją
dowódcy frontu jego zgrupowanie skierowano na Węgry. Brał
udział w zdobywaniu Budapesztu. Podczas forsowania Dunaju
zginęło setki sowieckich żołnierzy. Tato dosłownie trzymając
się końskiego ogona zdołał się
uratować w bystrym nurcie Dunaju, przy okazji ratując ośmiu
innych sowieckich żołnierzy.
Przeprawić się na drugi brzeg
Dunaju musieli, taki był rozkaz, bez względu na ofiary. Kto
się cofnął lub uciekał został zastrzelony przez NKWD, którzy
parli za nimi i strzelali niby do

zdrajców narodu. Za Budapesztem ojciec został ciężko ranny w nogi i trafił do szpitala.
Tato na wojnie, nam w oczy zaglądało widmo głodu. Każdy z
naszej rodziny musiał pracować,
aby zarobić na utrzymanie. Macocha gotowała zupy, wynosiła
na targ i sprzedawała, by mieć
grosz na inne jedzenie. Oczywiście pomagałem jak mogłem
razem z dziadkiem Surowcem
– ojcem macochy. Jeden z Ukraińców, który u nas zamieszkał,
dał mi pracę w piekarni. Nosiłem wodę w koromysłach dwoma wiadrami. Bieżąca woda i
kanalizacja była tylko w centrum miasta, na przedmieściu
wodę czerpano ze studni. Studnia z pompą stała na podwórku
piekarni. Musiałem napełnić 2
zbiorniki i 5 innych beczek. Pamiętam jedna wanna była biała
- zapewne emaliowana, druga ocynkowana. Za wykonaną
pracę otrzymywałem bochenek
chleba. Byłem bohaterem, karmiłem rodzinę. Jak mi się czasami udało ukraść jeszcze jeden
bochenek chleba to byłem w
siódmym niebie. Wszystko zależało od tego, jaki w tym czasie
w piekarni pracował piekarz.
Zdarzało się bowiem, że mnie
rewidywano. Ranny tato po wyjściu ze szpitala został zwolniony ze służby w sowieckiej armii
i powrócił do Równego. Szybko
załatwił papiery wyjazdowe i na
początku maja, tuż przed zakończeniem wojny, wyjechaliśmy
na zachód jednym z pierwszych
transportów
repatriacyjnych.
Nasz pociąg skierowano w stronę Działdowa.
Cdn.
Wspomnień wysłuchał ; Eugeniusz Szewczuk
Osoby pragnące dowiedzieć
się czegoś więcej o życiu na
Kresach, nabyć moją książkę
pt. „Moje Kresy” ze słowem
wstępnym prof. St. Niciei, proszone są o kontakt ze mną tel.
607 565 427 lub e-mail pilotgienek@wp.pl
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Wspomnienia z pracy nauczycielskiej na
Wołyniu w latach 1936 – 1939. - Część 4
Albin Piechota

Seminaria nauczycielskie jakie
kończyliśmy dobrze przygotowywały nas do zawodu.
Religii prawosławnej w Budkach
uczył ksiądz Michał Siemieniuk,
proboszcz z cerkwi prawosławnego ze Snowidowicz. Odległość ze
Snowidowicz do Budek wynosiła
prawie 7 kilometrów to przyjeżdżało szkoły jeden raz w tygodniu
swoim małym konikiem. Mały
poleski konik ciągnął w lecie
maleńki wózek, a w zimie sanki
o dwóch dyszlach. Charakterystyczne tu były dugi, czyli drewniane kabłąki nad chomątem, łączące hołoble (dyszelki) używane
w wozach i sankach jednokonnych.
Gdzieś na początku roku szkolnego 1938 / 39 wyszło zarządzenie
Ministra Wyznań i Oświecenia
Publicznego ( tak się nazywała
nasza najwyższa władza oświatowa), że nauczanie religii prawosławnej ma się odbywać w języku
polskim, a my mamy tego dopilnować. Ksiądz Siemieniuk był
bardzo lojalnym obywatelem. W
związku z nowym zarządzeniem
zwrócił się do mnie z zapytaniem:
- Panie kierowniku, w jakim języku mam uczyć religii ?
- Może ksiądz uczyć nawet w
języku tureckim, jeśli ksiądz zna
taki język. Ksiądz wie, że mnie
niczyje wyznanie nie obchodzi.
Jeśli jest Bóg, to jest jeden. Nie
ma więc Boga katolickiego, tak
jak nie ma Boga prawosławnego.
– przytaczam tu moją dosłowną
odpowiedź.
- Może pan pozwoli, panie kierowniku, że na początku będę
uczył religii w dotychczasowym
języku i stopniowo przechodził
na język polski.
-Niemamnicprzeciwkotemuisądzę,że
to będzie najlepsze rozwiązanie.
Z księdzem Siemieniukiem żyłem
zawsze w najlepszej zgodzie. Kilka razy byłem u niego w domu,
serdecznie goszczony przez jego
żonę. Byłem również na nabożeństwie w jego cerkwi w Snowidowiczach.
Jednego razu jechałem pociągiem
do Sarn, wezwany przez inspektora szkolnego. Na stacji w Ostkach
spotkałem księdza Siemieniuka,
który również jechał do Sarn.
Ucieszył się ze spotkania ze mną.
Ksiądz Siemieniuk wiózł pod pachą koguta na sprzedaż do Sarn.
Na stacji w Sarnach kogut został
z miejsca sprzedany. Ksiądz miał
pieniądze w kieszeni. Ucieszony
tym powiedział do mnie:
- Chodź kierownik ze mną do
bufetu, „dziobniem” po jednym
stakańczyku.
Nie mogłem skorzystać z takiej
propozycji, ponieważ miałem za
chwile rozmawiać z moim przełożonym, a inspektor szkolny był

wtedy władzą wysoko cenioną.
Był dla nas nauczycieli wysoko
cenionym autorytetem. Wszelkie
namowy ze strony księdza nie pomogły. Spotkaliśmy się natomiast
w drodze powrotnej, ale ksiądz
już nie miał pieniędzy.
Wierni księdza Siemieniuka zwracali się do niego przez „batiuszka” (ojczulku) , a żonę jego tytułowano „matiuszka”. Ja zawsze
zwracałem się do niego „księże
proboszczu”. Był bardzo dobrym
człowiekiem, zawsze w dobrym
humorze i zawsze uśmiechnięty.
Podczas jednej naszej rozmowy
na terenie szkoły ksiądz Siemieniuk zwrócił się do mnie:
- Kierowniku, pan to nic nie robi
tylko uczy te dzieci i uczy, tak
jakby pan chciał je wszystkiego
nauczyć. .. Czy pan zdaje sobie z
tego sprawę, że jeżeli nauczy pan
ich dobrze pisać … to oni pierwsi
napiszą na pana skargę do inspektora…
Uśmiałem się serdecznie. A może
i ksiądz ma rację – pomyślałem
później. Nie zawiodłem się jednak na moich uczniach w Budkach. Nadal uczyłem zgodnie ze
swoim sumieniem i poczuciem
obowiązku.
Dookoła Budek ciągnęły się lasy
mieszane z przewagą sosen i
świerków, były liczne mokradła i
zabagnione łąki. Lasy obfitowały
w grzyby i borówki.
Chaty we wsi były drewniane,
kryte gontem. Izby mieszkalne były obszerne. Przy każdym
domu był ogródek kwiatowy i
zawsze rosło parę drzew owocowych.
Gospodarze uprawiali żyto, proso, len, konopie, kukurydzę,
grykę ( hreczkę ) i ziemniaki.
Ziemniaki często były niszczone
przez dziki. Aby ochronić swoje
ziemniaki przed dzikami gospodarze stawiali na polach strach i
kropili je wodą kolońską. Zapach
wody kolońskiej miał je podobno
odstraszać.
Droga z Ostek do Rokitna prowadziła wzdłuż toru kolejowego
po jego prawej stronie. Był to tak
zwany „asfalt poleski”. Miejscami drogi były błotniste a miejscami piaszczyste. Czasami na
bagnach usypane były groble, a
dla utwardzenia drogi układano
poprzeczne sosnowe okrąglaki.
Podróż wozem po takich okrąglakach nie należała do przyjemności, trzęsło na nim niesamowicie.
Dobrze, że ludzie w tamtych czasach nie nosili sztucznych szczęk
a mieli tylko swoje zdrowe zęby.
W niektórych miejscach na bagnach woda sięgała koniom po
same brzuchy. W zimie natomiast
jazda na saniach była tu wspaniała. Na drodze tej, w porze zimowej, często spotykaliśmy wilki.

/ Kościół w Budkach Snowidowickich w latach 30- tych

W okolicznych lasach miały swoje legowiska a bliskość granicy
państwowej utrudniała polowanie
zarówno na wilki jak i na dziki.
Któregoś wrześniowego dnia w
godzinach popołudniowych wybrałem się na pocztę do Ostek.
Z daleka słychać było grzmoty
zwiastujące nadciągającą burzę.
Sądziłem, że przed burzą zdążę
jeszcze wrócić. Cóż to dla mnie
było przejść w obie strony 12 kilometrów. Do Ostek jakoś szczęśliwie doszedłem. W drodze powrotnej, w środku drogi, złapała
mnie ogromna ulewa. W lesie zrobiło się zupełnie ciemno. W pobliżu nie było żadnego domu aby się
schować i przeczekać burzę. Błyskawice wskazywały mi kierunek
drogi. Pioruny biły raz po raz.
Gdzieś w pobliżu uderzył piorun.
Zostałem zupełnie oświetlony. W
straszny sposób zawyłem ze strachu…. Było to dla mnie ogromne
przeżycie. Przemokłem do nitki.
Z butów wylewała mi się woda.

Wracałem wzdłuż toru kolejowego. Bałem się zasadzki wojskowej. W takiej sytuacji mogłem
przecież nie usłyszeć: - Stój ! Kto
idzie ? Szedłem przecież w kierunku granicy.
Z wielkim trudem dotarłem do
futoru Oś. Dalszą burzę postanowiłem przeczekać w domu Federowiczów (ojca Kuby). Gorąco
zrobiło mi się od ognia palącego
się na środku tej kurnej chaty.
Wkrótce utworzyła się koło mnie
kałuża wody cieknąca z przemoczonego ubrania. Burza na chwilę ucichła. Ruszyłem z Osi do
Budek. Nim doszedłem do domu
burza rozpętała się na nowo.
W domu po zapaleniu lampy naftowej zaraz chwyciłem za lusterko. Przyznaje się szczerze, że patrzyłem w to lustro aby stwierdzić
czy nie osiwiałem ze strachu…
Moje ubranie suszyło się w słońcu
przez trzy dni. Na następny dzień
po burzy przyjechał na religię
ksiądz Siemieniuk. Opowiedział

mi, że minionej nocy, podczas burzy, w lesie koło Ostek został zabity przez piorun jeden mieszkaniec Snowidowicz. Ja tym razem
miałem szczęście.
Pomimo takich różnych przeżyć
dobrze pracowało mi się w Budkach Snowidowickich. Ludzie
nastawieni byli do mnie bardzo
przychylnie, Z uczniami nie miałem kłopotu.
W mojej pracy dużo pomagali mi
żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza.
Dowódca strażnicy – plutonowy
Stanisław Koćma- przed wojskiem pracował na kopalni w
Sosnowcu. Dowódca kompanii
odwodowej w Ostkach kapitan
Szmit pochodził z Katowic. Dowódca Batalionu KOP Rokitno
– major Kotarba – pochodził z
Sosnowca. Ja sam pochodziłem
przecież z Dąbrowy Górniczej.
Ten sam fakt jakoś nas uczuciowo
łączył. Był to patriotyzm lokalny.
Żaden z nich nie odmówił mi po-
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mocy.
Wielkim przyjacielem nas, nauczycieli był lekarz z Rokitna –
dr Aniszczuk. Z pochodzenia był
Gruzinem. Zawsze urzędował w
Klubie Obywatelskim w Rokitnie.
Był znanym i dobrym lekarzem.
Przez pewien czas mieszkał ze
mną w szkole pochodzący z Rokitna, a pracujący jako podleśniczy w Ostkach – Aleksander
Sztompka. Na naszym terenie
był na praktyce. Bezinteresownie
odstąpiłem mu jeden mój pokój.
Stołowaliśmy się wspólnie u państwa Bocheńskich.
Zaraz po zakończeniu I wojny
światowej nauka szkolna odbywała się w Budkach, w wynajętym na ten cel budynku. Był to
budynek należący do Stanisława Dawidowicza. Przed I wojna
światowa nie było szkoły w Budkach. Nauczanie prowadził Adam
Dawidowicz. Chociaż nie posiadał ku temu właściwych kwalifikacji, zbierały się u niego wieczorem dzieci z Budek a on uczył
ich czytania i pisania po polsku.
W roku 1923, po ustaleniu naszej
wschodniej granicy i przyłączeniu Budek do Polski, zorganizowano tu pierwszą polska szkołę.
Pierwszymi nauczycielkami były
jakieś dwie młode panienki, ale
ich nazwisk nikt już we wsi nie
pamiętał. Krótko tu były. Po nich
w Budkach uczyła pani Janina
Lorenz, która jednak wkrótce została zwolniona z pracy. Co było
tego powodem nikt nie wie. Nadal
jednak mieszkała w Budkach.
Następnym nauczycielem był tu
Antoni Jakubowski, przeniesiony następnie do Ośnicka koło
Rokitna. W roku 1935 rozpoczął
w Budkach pracę kolega Antoni
Zajączkowski. W roku 1935/36
nauka odbywała się na świetlicy,
a w następnym roku szkolnym
przeniesiono się już do nowego
budynku szkolnego.
W latach 1937 – 1939 ja, jako
ostatni nauczyciel polski uczyłem
w tej szkole. Szkoła w Budkach
Snowidowickich, w porównaniu
z innymi szkołami, które widziałem na tamtejszym terenie była …
marzeniem. Praca w takiej szkole
była dla mnie wyróżnieniem …
Nauczyciele w strefach nadgranicznych musieli być oficerami
względnie podchorążymi rezerwy.
Wigilię Bożego Narodzenia 1937
spędziłem w Budkach u państwa
Bocheńskich. Była to już moja
druga wigilia spędzona poza domem rodzinnym. Tu jadłem tra-

dycyjną wigilijna kutię oraz inne
wigilijne wołyńskie przysmaki.
Pani Bocheńska była przecież mistrzynią w sprawach kulinarnych.
Około godziny 200 przyjechał saniami kapitan Szmit i zabrał mnie
ze sobą na wigilię żołnierską, na
strażnicę w Budkach. Żołnierze
przystroili choinkę. Podano potrawy wigilijne. Żołnierze wolni
od służby śpiewali kolędy. Koło
godziny 21 kapitan Szmit pojechał do następnej strażnicy złożyć
i tam żołnierzom życzenia. Ja pozostałem w strażnicy w Budkach i
tam zanocowałem.
Bagna północnej części powiatu
sarneńskiego przylegały do olbrzymich bagien Polesia. Przez
teren powiatu przepływały dwie
duże rzeki: Horyń i Słucz. W lasach liściastych i nad wodami
rosły krzewy czeremchy białych,
silnie pachnących kwiatach.
Osobliwością Budek i ich okolicy
były krzewy rosnących tu azalii.
Tu był jedyny w Polsce ich rezerwat, ich jedyne miejsce w kraju.
Podobne azalie występowały na
Kaukazie. Krzewy rosnących tu
azalii wyrastały tu na wysokość
do dwóch metrów. Posiadały duże
, żółte kwiaty o silnie odurzającym zapachu. Wywar z tych kwiatów był silnie działającą trucizną.
Nie można ich było trzymać w
mieszkaniu na noc. Azalie rosły
tu wszędzie, nawet na podwórku
szkolnym. Rośliny te zbierano do
ogrodów botanicznych całej Europy, m.in. do Warszawy i Berlina.
Część wakacji w 1938 roku spędziłem znowu na ćwiczeniach
wojskowych. Tym razem już
jako podporucznik rezerwy. Na
ćwiczenia zostałem powołany do
50 pułku piechoty im. Francesco
Nullo w Kowlu. Całe trzy tygodnie byliśmy w miejscowości
Trajanów nad Stochodem. Przeszedłem tu dobrą szkołę. Wszyscy
oficerowie, zarówno zawodowi
jak i my rezerwiści, zapamiętaliśmy sobie nazwisko majora Zdzisława Sieczkowskiego, dowódcy
batalionu detaszowanego (samodzielnego ) w Sarnach. Ten lubił i potrafił dać nam w kość….
Zwłaszcza podczas ćwiczeń nocnych, które urządzał prawie co
drugą noc.
Wielu mieszkańców Budek posiadało w swoich skrzyniach dawne
dokumenty, stwierdzające „szlachetne urodzenie”. Oglądałem
kilka takich dokumentów. Tylko
Bocheński, Koćma , Padło i ja
nie mogliśmy się pochwalić, że
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/ Budki Snowidowickie kościół, obecnie cerkiew

jesteśmy „szlachetnie urodzeni”.
Nie mieliśmy nic wspólnego ze
szlachtą, nawet ta najbiedniejszą
– zagrodową.
Polubiłem tamtejszych ludzi ale
i on odnosili się do mnie z szacunkiem. Byli to ludzie prości ale
szczerzy i ogromnie życzliwi. W
Budkach Snowidowickich byłem
proszony na trzy wesela, bo tyle
było wesel w okresie mojej tam
pracy. Bardzo podobały mi się
tamtejsze zwyczaje i obrzędy. Pamiętam również korowaje, czyli
specjalne ciasto weselne , którym
obdarowywano gości weselnych.
Ile przy tym było radości i śmiechu.
Jedno wesele szczególnie utkwiło
mi w pamięci. Był to ślub Hieronima Dawidowicza, bratanka pani
Bocheńskiej. Wybranką serca
pana Hieronima była panna Rozalia Żołnowska, córka gajowego
z Kisorycz. Na weselu tym byłem
starszym drużbą. Asystowałem
panu młodemu przy ślubie.
Była to zima a śniegu w lasach i
na polach było pełno. W sobotę
po południu wyjechaliśmy saniami wraz z Bocheńskimi z Budek
do Kisorycz. Cały czas jechaliśmy wąskimi, leśnymi drogami
około 20 kilometrów. Małe koniki pędziły szybko, a powoził nimi
Emeryk Tyszecki. Ja tylko myślałem o tym, żeby sanie nie rozbiły
się o drzewo. Dojechaliśmy jednak szczęśliwie.
W Kisoryczach, w domu weselnym pani młodej bawiliśmy się
wesoło przez całą noc. Jedni jedli
wspaniałe przygotowane potrawy
weselne. Inni zdrowo popijali. A
inni jeszcze tańczyli i śpiewali do
rana.
Rano w niedzielę, w mroźny i
wietrzny dzień, cały orszak wyruszył do kościoła w Rokitnie.
Odległość też wynosiła jakieś
15 kilometrów. W Rokitnie ks.
Wyrobisz udzielił młodej parze
ślubu i błogosławieństwa na nowej drodze życia. Po załatwieniu
formalności ślubnych cały orszak
weselny, a było sporo sań, ruszył
w kierunku Budek. Tu zabawa
trwała do rana. Około godziny
4-tej nad ranem pożegnałem niektórych uczestników wesela i powróciłem do domu. Chciałem się

przespać ze trzy godziny. Czekały
mnie przecież zajęcia w szkole.
Punktualnie o godzinie 8-mej rozpocząłem naukę. Czułem się dość
dobrze, a prowadzone lekcje trzymały się kupy.
Koło godziny 10-tej pod oknami
szkoły zagrała orkiestra weselna.
Do klasy wszedł Władysław Padło i inni goście weselni z parą
młodą. Władek padło odezwał
się do mnie:
		
		
- Panie kierowniku ! Prosimy pana na
wesele. My wszyscy się jeszcze
bawimy, a pan będziesz siedział
w klasie. Prosimy puścić dzieci
do domu i udać się z nami.
A za oknami orkiestra gra w dalszym ciągu …
Co było robić? Tłumaczeń moich
nie przyjmowano…. Wypuściłem
więc dzieci do domu i w asyście
gości udałem się na dalszy ciąg
zabawy weselnej.
Dzieci nie poniosły straty. Zaległe
godziny odrobiłem.
Wołyniacy umieli się bawić. Na
zabawie nie było awantury ani
najmniejszej sprzeczki. Wszyscy
bawiliśmy się do późnego wieczora.
W Budkach proszony byłem również i na chrzciny. Wspólnie z
panią Bocheńska trzymaliśmy do
chrztu pierworodnego syna Stanisława Piszewskiego – Tadeusza.
Uroczystość miała miejsce w kościele w Budkach.
Wieczorami, zwłaszcza w długie
zimowe wieczory, lubiłem słuchać opowiadań dziadka, starego
Antoniego Dawidowicza, ojca
pani Bocheńskiej. „Did Antoszka”, jak był zwany pospolicie,
umiał opowiadać stare dzieje, a
zwłaszcza swoje przygody myśliwskie, o polowaniach na dziki,
walce z wilkiem przy pomocy siekiery i inne.
Do ciekawszych opowiadań
„Dida Antoszki” należało również opowiadanie w jaki sposób
wraz z żydkami witał rabina.
Rabini byli biegłymi w prawie
żydowskim, kaznodziejami w
bożnicach, nauczycielami i doradcami religijnymi. Byli oni bardzo cenieni przez swoich współwyznawców. Did Antoszka przy
powitaniu pocałował rabina w

rękę a rabin udzielił dziadkowi
swojego żydowskiego błogosławieństwa. Nawet sami żydkowie zazdrościli dziadkowi tego
ogromnego zaszczytu.
Koło domu dziadka rosły wspaniałe gruszki. Dziadek często
przysyłał mi gruszki przez swojego wnuczka, Tadzika Bocheńskiego.
W bagnistych rzeczkach, szczególnie na futorze Dubno, pełno
było ryb, zwłaszcza szczupaków
i piskorzy, zwanych tu wiunami. Niektórzy z moich uczniów,
zwłaszcza z tego futoru, byli wysokiej klasy specjalistami od połowu tych ryb.
Lasy były tu ogromne a w lasach
mieszkały wilki. W okresie zimowym wilki zaglądały do naszych
Budek. To jest fakt.
W jesieni, po zbiórce plonów,
gospodarze wypuszczali na noc
swoje świnki na pola i ogrody.
Zbierały tam sobie resztę ziemniaków, pozostawionych na polach. Żywiły się również żołędziami a dębów tu nie brakowało.
Czasami znajdowały sobie inne
świńskie przysmaki.
Budynek szkolny był odgrodzony od szkoły sztachetami, a pozostałych trzech stron ogrodzony
był długimi żerdziami. Świnki
zaglądały również do ogródka
szkolnego i tu szukały swojego
przysmaku – bulw topinambura.
Zapytałem więc najpierw sołtysa,
Andrzeja Jelińskiego, czy przypadkiem nie wie czyje świnki ryją
mi w ogródku szkolnym. Odpowiedź sołtysa była krótka : „Czort
znaje”. Pytam mojego najbliższego sąsiada, Józefa Tyszeckiego.
Ten tłumaczy, że jego świnki są
zamykane. Cóż więc było robić
? Może to dziki zachodziły pod
szkołę?
Pamiętam noc 11 listopada 1938
roku. Święto Niepodległości. W
tym dniu spadł pierwszy śnieg.
Tej nocy obudził mnie i wyrwał
ze snu kwik świnki a po krótkim
czasie słychać było głośne rozmowy pod moimi oknami. Zaciekawiony co się dzieje szybko ubrałem się i wyszedłem przed dom.
Okazało się, że przed szkołą wilki
porwały i zagryzły Świnę mojemu sąsiadowi, Józefowi Tyszec-
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kiemu. Na śniegu pozostały tylko
odciski łap i ślady krwi. Ślady te
prowadziły w kierunku lasu, znajdującego się po drugiej stronie
granicy.
Zdarzały się również wypadki, że
wilki podkopywały się pod chlewy i wyciągały stamtąd świnki
a nawet owce. Działo się to najczęściej w futorach. Ze względu
na bliskość granicy , wilki mogły
tu swobodnie grasować i czynić
spustoszenie w trzodzie chlewnej.
Do przekroczenia granicy nie potrzebowały przepustki ani innego
dokumentu.
W okresie sianokosów mogłem
przyglądać się pracy kołchoźników zbierających siano po drugiej
stronie granicy. Granica przebiegała obok budynków mieszkalnych, mogłem dojść do samych
drutów granicznych. Z wielkim
zainteresowaniem przyglądałem
się tym ludziom. Nie reagowali na
moje pozdrowienia „Zdrastwujtie”. Nad nimi stał żołnierz z karabinem. Była tu przecież granica.
Żołnierz również nie reagował na
moje słowa. Gdy ja stałem nadal
natrętnie na samej granicy, zaledwie parę kroków od nich, odchodzili od granicy na znak dany
przez żołnierza, siadali pod rozłożystym dębem i śpiewali swoje
piosenki. A śpiewali pięknie na
głosy. Po odśpiewaniu kilku piosenek przechodzili zwykle do pracy w innym miejscu. Często po
drugiej stronie granicy widziałem
żołnierzy patrolujących swój teren. Wycinali też krzaki i zarośla
rosnąc przy samej granicy, innym
razem bronowali teren przy płocie
granicznym.
Pamiętam też dzień, kiedy ich
samolot naruszył naszą granicę
lecąc w kierunku Sarn.
Jednego dnia gospodarze z Budek ujęli we wsi nieznajomego
mężczyznę. Odprowadzono go
najpierw na strażnicę a potem zabrano go do Sarn. Okazało się, że
był to kapitan Armii Czerwonej,
który chciał się dostać do Francji.
Znany jest mi również przypadek
(ale nie z Budek), że nasz polski
żołnierz, w pełnym uzbrojeniu,
przeszedł na stronę radziecką.
Jego broń zwrócono władzom
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polskim. On sam zaś podpisał
oświadczenie, że sam, dobrowolnie przekroczył granicę i pragnie
pozostać na terenie Związku Radzieckiego. Po dziesięciu latach
powrócił przez Chiny do Polski.
Służył ze mną kiedyś w Kutnie.
On mi opowiadał swoje koleje
losu i przeżycia. Ze względu, ze
dobrowolnie wrócił do Polski
przesiedział w więzieniu wojskowym w Łodzi dwa lata. Po odsiedzeniu wyroku musiał odsłużyć
brakujący okres służby wojskowej, a miał już wtedy ponad 30
lat.
W szkole w Budkach Snowidowickich miałem wielu bardzo
zdolnych uczniów. Należeli do
nich między innymi: Adam Linkiewicz, Mieczysław Padło, Jan
Szewczuk, Tadeusz Bocheński,
Julcia Jakubowska, Władysław
Jeliński, Stasia Chmielewska, Tadeusz Lech i wielu innych.
Janek Szewczuk szczególnie interesował się historią. Był bardzo
zdolny, posiadał przy tym doskonałą pamięć słuchową. Lekcję historii potrafił powtórzyć słowo w
słowo.
Byli tez oczywiście mniej zdolni
uczniowie, którym nauka przychodziła z wielkim trudem.
Większość uczniów przychodziła
do szkoły czysta i starannie ubrana. Wzorem czystości była Stasia
Chmielewska – córka Stefana. Do
tej grupy dzieci należała też Nina
Szylin i Karolcia Chmielewska.
Miedzy uczniami nie było specjalnych zadrażnień, konfliktów
czy bójek. Dzieci żyły ze sobą w
zgodzie, nikt nikomu nie dokuczał.
Zdarzały się w klasie często zabawne chwile. Jednego dnia Czesio Chmielewski nie przyszedł do
szkoły. Na drugi dzień zapytany
o przyczynę nieobecności wstał i
szczerze odpowiedział:
- Proszę pana, tatuś zabił wczoraj
kabanka (świnkę) a ja mu pomagałem.
Od tego czasu Czesio został nazwany w szkole kabankiem, ale
nikt się z tego powodu nie gniewał, nie czuł się obrażony. Nie
była to złośliwość.
Innym razem któryś z Uszków,
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/ Rokitno, ul. Mickiewicza

mieszkających na futorze, również nie był obecny w szkole. Na
drugi dzień pytam go o przyczynę
nieobecności. Ten z miejsca odpowiada: - „Byłem chory”. Nie
mogłem przecież wymagać od
uczniów świadectwa lekarskiego, bo do najbliższego lekarze,
dr Aniszczuka w Rokitnie, było
daleko a rodzice nie zawsze potrafili napisać usprawiedliwienie. Po pewnym czasie, w tym
samym dniu, pytam ponownie
tego samego ucznia: - „To gdzie
wczoraj pasłeś krowy ?” I tu nas
bohater zapomniał o swojej chorobie i odpowiedział: - Pasłem
krowy koło toru kolejowego”.
Wzbudziło to ogromna wesołość
w klasie a ja dowiedziałem się
prawdy. Przypominam sobie też
jedno wydarzenie na zakończenie roku szkolnego. Po rozdaniu
świadectw szkolnych, zegnam
moich uczniów na czas wakacji,
jak i tych co otrzymali świadectwa ukończenia szkoły.
Nagle uczennica Julcia Jakubowska rozpłakała się rzewnie… Co
było powodem tego płaczu ? Była
dobra uczennica i w tym dniu

otrzymała przecież świadectwo
ukończenia szkoły z wynikiem
bardzo dobrym… Pytam więc
ciekawie o przyczynę jej płaczu… Ze łzami w oczach Julcia
odpowiada:
- Płaczę, bo już
mnie pan nie będzie więcej uczył,
a pan jest dla nas wszystkich taki
dobry i my wszyscy pana tak lubimy… To chyba też świadczy o
przywiązaniu dzieci do nauczyciela.
Byłem nauczycielem wymagającym i od siebie i od uczniów.
Nigdy nie przerzucałem nauki na
dom. Starałem się nauczyć na lekcji. Szczególną uwagę zwracałem
na uczniów słabszych. Wszystkich uczniów traktowałem jednakowo, a przede wszystkim poczuwałem się do obowiązku. Płacono
mi przecież za nauczanie dzieci.
Lubiłem naszą klasę lekcyjną.
Była obszerna, jasna i czysta. Na
oknach było dużo kwiatów, które
stały też na stolikach przy oknie.
Na ścianie frontowej, nad tablica
wisiał krzyż. A pod nim portret
marszałka Józefa Piłsudskiego ,
prezydenta Ignacego Mościckiego oraz marszałka Edwarda Rydza – Śmigłego. Ławki w klasie
były dwuosobowe. Na ścianie
wisiała mapa Polski. Na tylnej
ścianie klasy stała szafa na pomoce naukowe a na szafie model
krosien wykonany przez jednego
z uczniów.
W święta państwowe przypadające 3-go Maja i 11 listopada
wywieszałem na maszcie stojącym obok budynku szkoły flagę
państwową. Nas maszt flagowy i
powiewająca na nim biało – amarantowa flaga górowały nad cała
wsią i były z daleka widoczne.
Nieraz w niedzielę rozgrywaliśmy
na strażnicy mecze w siatkówkę
pomiędzy starszą młodzieżą z
Budek a żołnierzami ze strażnicy.
Wygrywali przeważnie kopiści.
Wiele osób z Budek pracowało
w nadleśnictwie w Ostkach lub
w tartaku więc za ich pośrednictwem otrzymywałem z poczty
zaprenumerowane gazety. Gazety przynosił mi Stefan Chmielewski, bardzo dobry i spokojny

człowiek. W jego domu panował
wzorowy porządek.
Wakacje 1939 roku spędziłem w
domu rodzinnym. Dochodziły
w tym czasie do nas niepokojące wieści. Zanosiło się na jakąś
wielką burzę. Mówiono o mającej
nastąpić wielkiej mobilizacji. Z
tego powodu wróciłem wcześniej
do Budek i tu czekałem na dalszy
bieg wydarzeń.
Załogi strażnic KOP zostały
wzmocnione rezerwistami.
W dniu 31 sierpnia 1939 roku
ogłoszono mobilizację. Ponieważ
posiadałem białą kartę mobilizacyjną musiałem się w ciągu 24
godzin zameldować w Kowlu,
gdzie stacjonował mój macierzysty 50 pułk piechoty.
Przed wyjazdem z Budek poprosiłem pana Bocheńskiego aby
moje wszystkie osobiste rzeczy
przeniósł ze szkoły do swojego
domu. Włożyłem mundur podporucznika, pożegnałem się z Bocheńskimi i innymi znajomymi
i opuściłem Budki, udając się na
stację kolejową w Ostkach. Do
Ostek odprowadziła mnie cała
gromada moich dzieci szkolnych.
Wychodząc ze szkoły kilkakrotnie obejrzałem się za siebie. Nigdy nie przypuszczałem, że po
raz ostatni oglądam Budki i swoją szkołę, do której tak mocno się
przywiązałem.
Na stacji kolejowej w Ostkach był
ogromny ruch. Panowało jakieś
dziwne podniecenie. Spotkałem
tam zmobilizowanego kolegę Stacha Witkowskiego z Ostek, Władysława Padłę z futoru Dubno i
innych znajomych powołanych
do służby wojskowej. Nas pociąg
powoli ruszył, pozostali na peronie żegnali nas ze łzami w oczach.
Na stacji w Sarnach spotkałem
kierownika szkoły z Niwecka,
pana Edwarda Chlebika, który
w mundurze porucznika artylerii
zdążał do swojego pułku we Włodzimierzu Wołyńskim.
Wyjeżdżając z Budek do Kowla, gdzie stacjonował mój pułk
macierzysty, nie przypuszczałem
nawet, że nigdy już tam nie powrócę…
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OD NAROCZY DO NIEMNA
RELACJE PARTYZANTÓW KMICICA - ŁUPASZKI – RONINA ARMII KRAJOWEJ NA WILEŃSZCZYŹNIE III.1943 – VII.1944. Część 1
Opracowanie Leszek Bednarczuk
KALENDARIUM
ODDZIAŁ „KMICICA”
1943
26.III. Bryle koło Kobylnika. Powstanie i wymarsz oddziału
w kierunku Świra, spotkanie z grupą „Maksa”
15.IV.
Geladnia Rozbicie
stacji kolejowej, zdobycie zaopatrzenia; potyczka z Litwinami
3.V.
Ludwinowo Wręczenie sztandaru, działalność patrolowa, gromadzenie oddziału
VI/VII. Hatowicze Powstanie
stałej Bazy nad Naroczą w porozumieniu z stacjonującym w pobliżu
oddziałem partyzantki sowieckiej
7-9. VI.
Przybycie polskiej
konspiracji z policji białoruskiej w
Miadziole
6.VII.
Miadzioł Nieudany
zamach na burmistrza; na jez. Batoryno ginie 3 partyzantów w łodzi
11/12.VII. Stracza Zasadzka
oddziałku konnego „Maksa” na
niemiecką kolumnę motorową
VII–VIII. Łyntupy, Mikolce, Czećwierć Potyczki patroli
z Niemcami, Litwinami i policją
białoruską, ginie kilku partyzantów. Rozrost oddziału do ok. 200
osób
1/2.VIII. Duniłowicze Rozbicie
posterunku,wstąpienie do oddziału Polaków z policji białoruskiej
11.VIII. Antonisberg Likwidacja opuszczającego Kobylnik
garnizonu niemiecko-białoruskie-

go
15.VIII. Żodziszki Rozbicie
garnizonu niemiecko-białoruskiego; zdobycie broni i zaopatrzenia
22.VIII. Święto Żołnierza na
Bazie A z udziałem delegacji sowieckiej, przemowa mjra „Sulimy”
26.VIII. Rozbrojenie Bazy A,
B przez partyzantów sowieckich.
VIII/IX. Przesłuchania, egzekucje („Kmicica”, sztabu i ok. 80
żołnierz) powstanie oddziału im.
Głowackiego „Zapory” pod nadzorem sowieckim, ucieczki z Bazy
pocz.IX. Miadzioł Nieudana
akcja partyzantów sowieckich i
„Zapory” na garnizon niemiecki
½ IX.
Wyjście zakonspirowanej grupy do „Łupaszki” drugie
rozbrojenie Bazy, egzekucja reszty
BRYGADA
1943

„ŁUPASZKI”

1. IX. Zanarocze Podejście
„Łupaszki” pod rozbrojoną Bazę
„Kmicica”, potyczka z Sowietami
IX. Świr – Michaliszki Zbieranie rozproszonych partyzantów
“Kmicica”, scalanie brygady,
Podział na plutony: 1. „Janusza”, 2. „Kitka”, 3. „Maksa”, 4. „Zapory” / „Bohuna”
IX.
Szymanele-Bujaki Rozbicie patrolu partyzantów sowieckich
IX.
Koreniaty Rozbicie litewskiej zasadzki, „Zapora” zabity

/ Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”

podczas ucieczki do Sowietów
IX / X. Chojeckowszczyzna
Atak pl. „Maksa” na partyzantów
sowieckich rabujących wieś.
4. XI. Bibki – Pracuty Zwycięski bój spotkaniowy z oddziałem
sowieckim w lesie między wsiami
11.XI. Gieluny Święto Niepodległości, przysięga
½ XI.
Pracuty Likwidacja
grupy agitacyjnej spadochroniarzy
sowieckich z drukarnią polową
23. XI. Łyntupy (okolice) Akcja pl. „Rakoczego” na niemiecki
pociąg gospodarczy
25. XI. Sauguciewo Rozmowy
dowództwa Brygady z przedstawicielami partyzantki sowieckiej
XI-XII. Mickuny, Mościszce,
Zawidzinięta, Świr Utarczki i porachunki z policją litewską
14.XII Syrowatki Rozmowy
gen. „Wilka” z kombrygiem Manochinem z partyzantki sowieckiej
XII. 43 /I. 44 Nadanie oddziałowi nazwy V Brygada, awanse,
odznaczenia, pismo «Partyzant»
1944
pocz.I. Penetracja plutonów
do strefy partyzantki sowieckiej:
„Maks” → Kobylnik, Miadzioł;
„Kitek”→ Woropajewo, Głębokie
18.I.
Żodziszki Rozbicie oddziału niemieckiego ze Smorgoń
i Wojstomia
25.I.
Swejginie Rozmowy
„Wilka” z delegacją niemiecką
pod osłoną V Brygady
31.I.
Worziany Zwycięska
bitwa z ekspedycją niemiecką z
Podbrodzia (zginął „Dornik” 17)
2.II.
Radziusze-Łozowe Odparcie zmasowanych ataków partyzantów sowieckich (zginęło 2 )
3.II.
Supronięta Rozbicie
przez patrol „Maksa” patrolu sowieckiego
½ II. Żukonie (Strackie) Rozbrojenie posterunku niemieckiego
29.II. Pogołonie Wyprawa
mjra „Sulimy”po broń, potyczka z
Litwinami na jeziorze
II-III.
Michaliszki, Żukojnie
Rozmowy i Porozumienie z Łotyszami
II-III. Jasień, Polany, Stracza Zwycięskie potyczki z partyzantką sowiecką (zginął „Pirat”)
4.III. Mejrańce Udział plutonu „Rakoczego” w likwidacji sowieckiego oddziału „Borodacza”
III.
Powstanie IV Brygady NAROCZ pod dowództwem
„Ronina”
pocz.III. Dawciuny Rozbicie
przez V i IV Brygadę litewskiej
policji z Kiemieliszek

½ III.
Żukiszki-Rudnia
Akcja V i IV Brygady na pociąg,
rozbrojenie niemieckiej ochrony
20-28.III.Marsz propagandowyV, V i VI Br.w rejon partyzantki sowieckiej Wiszniew - Bonda
pocz. IV. Strunojcie Likwidacja posterunku litewsko-niemieckiego, Wielkanoc Bujwidze
pocz. IV. Wilno Aresztowanie „Łupaszki” , mjr „Węgielny”
obejmuje dowództwo
1. poł. IV.Worniany - Michaliszki - Świr Łapanie zakładników
na wymianę za „Łupaszkę”.
17. IV. Pohulana k. Podbrodzia. Nocny atak na niemiecki
pociąg urlopowy (ranni)
28. IV. Bołosza Rozbicie niemieckiej ekspedycji kontrucyjnej
przez V i IV Br.
IV/V Powiewiórka Powrót
„Łupaszki” zwolnionego przez
Niemców
3. V. Żukojnie Obchody Święta 3-go Maja wspólnie z XXIII
Brygadą Brasławską „Ostrogi”
10.V.
Supronięta zwycięska
potyczka z Sowietami (raport „Łupaszki” dla BIP w Wilnie)
V.
Łyntupy - Komaje - Niestaniszki Likwidacja przez V i IV
desanciarzy sowieckich
½V.
Bujwidze Wizytacja V
Brygady przez komendanta „Wilka”, odznaczenia, awanse
2.poł.V.Janiszki
Rozbicie
przez V i IV Brygadę bunkrów i
posterunku policji litewskiej
pocz.VI.Sużany
(okolice)
Przejście V Brygady na zachód
rozmowy z Łotyszami (dozbrojenie) 19.VI. Glinciszki Zasadzka żołnierzy V Brygady na patrol
policji litewskiej, zajęcie majątku
20.VI.
Glinciszki Masakra
ludności polskiej przez policję litewską
23.VI. Dubinki Akcja odwetowa V Brygady na ufortyfikowaną litewską wieś
22-26.VI. LITWA Marsz pacyfikacyjny na tereny litewskie II
zgrupowania mjra „Węgielnego”
29.VI. Podbrodzie Przybycie
z koszar organizacji Todta grupy
Polaków, powstanie komp.ckm
5/6.VI. Jewie Ostrzelanie niemieckiej kolumny samochodowej
na szosie Wilno – Kowno
6.VII. Suderwa Zajęcie miasteczka, likwidacja stacji radiowej
Luftwaffe.
ok.10.VII. Ponary Przejście
frontu, przeprawa przez WILIĘ, w
kierunku Puszczy Rudnickiej
½VII.
Byrtymańce - Olita
Marsz V Brygady na zachód, rozbrajanie Niemców, zmiany pseud.

20.VII.Olita(okolice) Rozmowy delegacji Brygady z generałem
sowieckim, marsz na pd.wschód.
21.VII. Kobele Postój, przybycie „Reginy” z wiadomością o rozbrojeniu Wileńskiej AK
23.VII. Dubiniki koło Porzecza Okrążenie V Brygady przez
Sowietów, wysłanie kawalerii,
rozwiązanie Brygady; przebijanie
się grupkami za Niemen w kierunku Puszczy Augustowskiej.
BRYGADA
„RONINA” W II ZGRUPOWANIU
„WĘGIELNEGO”
1944
21.VI. Łokciany Atak na pociąg, zginął d-ca XXIII Br. por./
†kpt. „Ostroga”(Marek Kisielewski)
2.VII. Szakieny (Czerany?)
Atak IV Brygady na wycofujący
się z Głębokiego garnizon niem.
5 / 6.VII. Santoka - Dryżule
Bój spotkaniowy Zgrupowania
„Węgielnego” z niem. kolumną
13.VII.Krawczuny - Nowosiółki Bitwa Zgrupowania „Węgielnego” z opuszczającymi Wilno
oddziałami niemieckimi (głównie
SS) + d-ca I Br. „Jurand” (i ok.
30 żołnierzy)
14-15.VII. Jerozolimka pogrzeb poległych, przejście na koncentrację w rejon Turgiele –
Taboryszki, defilada przed gen.
„Wilkiem”, odznaczenia i awanse (
kpt. „Ronin”)
17-18.VII.Bogusze. Uwięzienie dowództwa i oficerów Wileńskiej AK (m.in. „Ronina”). Nocny
marsz IV Br.w kierunku Puszczy Rudnickiej, rozbrojenie,
ucieczka kawalerii „Ola”
VII-VIII. Miedniki internowanie żołnierzy Wileńskiej AK w
tym IV Br., ucieczki, egzekucje,
próby werbunku do Armii Berlinga, wywózka do Kaługi, od
1946 zwolnienia do PRL
DZIAŁANIA BOJOWE
ODDZIAŁ „KMICICA”
25. III. BRYLE koło KOBYLNIKA Wymarsz oddziału
Dnia 25.III.1943 w dzień Zwiastowania NMP w zaścianku BRYLE koło KOBYLNIKA „Kmicic”
zaprzysiągł swoich pierwszych 4
żołnierzy, nadając im pseudonimy: „Akacja”, „Grab”, „Olek” i
„Alfons”-1 w domu p. Kursewiczów i tego dnia wyruszył poprzez
zasc. CIELAKI i zamarznięte jez.
NAROCZ do schroniska w NIESŁUCZY, gdzie przenocowano.
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Stamtąd oddziałek wymaszerował w kierunku ŚWIRA do zasc.
LEONOWICZE. Tam spotkał się
z „Maksem” i jego ludźmi, których wysłał w kierunku ŁYNTUP
i KIEMIELISZEK dla zbierania
ukrytej broni. Sam „Kmicic” z
resztą oddziału przybył do zasc.
DOBRZYŃ, skąd zabrał „Dzięcioła” i „Kukusia” oraz ukrywających się w okolicy „Łomota”, „Olszynę”, „Waligórę” i „Janusza”.
15.IV. GELADNIA w porozumieniu z pracującym na stacji
„Ostrogiem” dokonał nocnego
ataku na stację zdobywając zaopatrzenie, trochę broni i niszcząc
urządzenia stacyjne, zabierając.
„Ostroga” i jego ludzi. Następnego
dnia oddziałek przeszedł do zasc.
JÓZEFOWO, koło ŚWIĘCIAN,
gdzie po kilku dniach zaatakowała
go uzbrojona w broń maszynową
policja litewska. Ostrzelani przez
Litwinów Polacy bezpiecznie odskoczyli przez bagienny las i dotarli po kilku dniach do wsi KRASKI
na pn. od KOBYLNIKA, skąd
przyszli do zasc. LUDWINOWO,
gdzie rodzina kpt. Soroko przechowywała partyzantów przez kilka tygodni.
IV-V. LUDWINOWO Rozbudowa oddziału, wręczenie sztandaru
Do LUDWINOWA przybywają
coraz liczniejsi partyzanci z WILNA i z terenu, m.in. „Podbipięta” ze swoimi ludźmi, „Jastrząb”,
„Rapir-Dąb”, „Parowóz-Stacja”,
„Chmura”, „Matros”, „Wołodźka”, „Bachus”. Bracia „Budzik”
i „Świt” z Kobylnika organizują konspirację w DUNIŁOWICZACH. „Kmicic” rozsyła po
okolicy patrole. W maju oddział
liczy ok. 30 żołnierzy. 3.V (lub
kilka dni później) zostaje wręczony sztandar, pochodzący ze szkoły
w MACIASACH, przechowany
przez nauczycielkę Helenę Ce-

luch, a córki kpt. Józefa Soroko
wyhaftowały na nim napis : BÓG
HONOR OJCZYZNA - ARMIA
KRAJOWA - ODDZIAŁ KMICICA
– WILNO.
6-9. VI. Przybycie policji z
MIADZIOŁA
Umieszczeni w białoruskiej policji w MIADZIOLE członkowie
konspiracji przybywają z bronią
do oddziału. By uniknąć represji wobec ich rodzin 6.VI zostają
fikcyjnie rozbrojeni przez patrol
terenowy w składzie Stanisław
Kozioł, „Groch” i (?) „Bartosz”.
Z policji miadziolskiej przybyli:
plut. 23 p.uł. Edward Kilczewski – „Ostrowski”, sierż. Tadeusz
Mataczyna – „Konus”, „Zawisza” i nie wtajemniczony Markiewicz, który przyjął pseudonim
„Rekin”. Następnej nocy dotarła
z MIADZOŁA reszta członków
konspiracji: plut. 23 p.uł. Ludwik
Wińciun –„Ułan”, „Hermes”, „Irenek”, „Czarny”, „Koliber”, „Ben
Hur”; spoza policji działający w
konspiracji nauczyciele: ppor. Niciński z rodziną, ppor. Wasiłojć z
rodziną, pp. Denkowscy. W innym
czasie dotarli z MIADZIOŁA do
oddziału: ppor. Zakrzewski - „Murat”, ppor. Ziembiński - „Prus”,
Edward Deszcz - „Hrabia”. Przybyły też sanitariuszki: Bronisława
Audycka (przed 1939 urzędnik
gminy Miadzioł, konspiratorka) i
siostra zakonna Ptaszyńska.
20. VI. BONDA Biwak, szkolenie, umowa z Sowietami
Liczący kilkudziesięciu żołnierzy, nieźle uzbrojony oddział
„Kmicica” przesunął się na południowy zachód od jez. NAROCZ
do kompleksu bagienno-leśnego BONDA, gdzie odpoczywa
i prowadzi szkolenie wojskowe.
Wcześniej doszło do wstępnych
rozmów z dowódcą działającej
od 1942 silnej brygady partyzantów sowieckich Fiodorem Mar-

kowem (starowier spod Święcian,
do 1939 nauczyciel-komunista, po
17.IX.1939 i działacz polityczny,
w 1942 wykonawca zamachu na
Niemców koło Święcian, co spowodowało liczne represje na Polakach ze strony Litwinów). Spotkanie odbyło się koło NIESŁUCZY,
gdzie zawarto porozumienie, by
uniknąć niepotrzebnych starć.
Na 20.V.43 zaplanowano wspólną akcję na niemiecki garnizon
w KONSTANTYNOWIE (stacja
kolejowa) . Nie doszło do niej, bo
Sowieci chcieli skierować na silnie
umocnione bunkry (rozpoznane
przez „Babcię”-Wandę Kolasińską) polskich partyzantów.
VI/VII. HATOWICZE Powstanie stałej bazy
W porozumieniu z Sowietami,
którzy mieli swoje bazy na południe od jez. MIASTRO i BLADO,
„Kmicic” postanowił założyć stałą
bazę w trudno dostępnym miejscu
(na wschód od ujścia rzeki z jez.
NAROCZ, ok. 5 km. na pd. od wsi
HATOWICZE, na dostępnym tylko przez groblę pagórku, otoczonym bagnami), ale położonym o
2–3 km od bazy sowieckiej (wspólne hasła, ubezpieczenia, przepustki
2-języczne, częste kontakty). Najpierw powstała Baza „A” – obóz
wojskowy (kilka długich szałasów
dla żołnierzy, kuchnia, namiot
sztabowy) a w jej pobliżu (ok.
1 km) na polanie w suchym lesie Baza „B” ( gospodarcza, kilka
baraków drewnianych w myśli
o zimowaniu, cywile, szpitalik,
zapasy, bydło). Ubezpieczające
posterunki były: (1) przy brodzie
na jez. NAROCZ naprzeciw wsi
ZANAROCZE, (2) na przesmyku
Szkiema między jez. NAROCZ a
MIASTRO, (3) nad jez. BLADO
w gajowce Kałuha i Apanasówka. Sam „Kmicic” nocował często
w oddalonej ok. 5 km gajówce o
nazwie Mniszyn Krzyż.
6. VII. MIADZIOŁ Nieudany
zamach na starostę (kreisleitera) Miadzioła
W dzień targowy patrol pod
dowództwem „Czarnego” miał
zlikwidować nastawionego antypolsko burmistrza kreisleitera
Białorusina Kosiaka (? Rosiaka),
który jednak zdołał się uchronić.
W czasie niemieckiego pościgu
zginęli na jez. Batoryno partyzanci: „Stary” - Zygmunt Wiśniewski, „Kłos” - Edward Kołosowski
oraz Zygmunt Łapo, pochowani na
cmentarzyku na Bazie „A”.
11/12. VII. STRACZA Zasadzka oddziałku konnego na
niemiecką kolumnę motorową
Po zmierzchu na szosie MICHALISZKI - ŚWIR w lesie
Ziaziulka w pobliżu majątku Sprudinów STRACZA MAŁA dowodzony przez „Ostroga” oddziałek
konny po usłyszeniu odgłosu motorów urządził zasadzkę, ostrzeliwując opancerzone auto z tyłem
gąsienicowym, które po kilkudziesięciu metrach spadło z serpentyny
szosy na bagienną łąkę. Wkrótce
nadjechały dalsze wozy, a gdy się
zatrzymały, „Maks” z „Gryfem”
zaatakowali je granatami i ogniem.
Niemcy po ciemku odpowiedzieli
zmasowanym ogniem w kierunku
lasku. Oddział polski po rozproszeniu, bez strat wycofał się w kierunku ŻUKOJNI. Według informacji ze ŚWIRA Niemcy stracili
7 ludzi, a po kilku dniach kolumna odjechała przez KONSTATYNÓW wschód.

26. VII. MIKOLCE Potyczka
z Niemcami
Do przejeżdżających na ciężarówce Niemców kilku partyzantów na terenie wsi spontanicznie
otworzyło ogień. Wielokrotnie silniejsi Niemcy skutecznie kontratakowali. Jeden z partyzantów udał
pracującego parobka, uciekli ranni
„Gryf” i (?) Ratoń; w zbożu dobity został ranny w nogę „Bachus”
- Zbigniew Rudzki, schwytany
„Witalio” - Władysław Zieliński
został publicznie powieszony w
MIADZIOLE (wykonawcę egzekucji policjanta Emilianowicza z
rozgłoszonego rozkazu „Kmicica” spotkał ten sam los).
VII/VIII. ŁYNTUPY Napad
litewskiej policji na patrol
Wysłany w okolice ŁYNTUP
„Waligóra” z trzema partyzantami
został w stodole ostrzelany przez
policje litewską. dwóch zginęło,
jeden partyzant został ranny. „Waligóra” otworzył ogień erkaemu,
zmuszając Litwinów do odwrotu,
a następnie zarekwirował podwodę i przywiózł rannego i zwłoki 2
partyzantów na Bazę.
VII/VIII. Okolice MIADZIOŁA Przepędzenie partyzantów
sowieckich
Wracający z okolic Uzły patrol
oddziałek konny napotkał o świcie grupę pijanych partyzantów
sowieckich, bijących wiadrem
po głowie i ramionach dziewczynę, która skoczyła przed nimi do
drewnianej studni, a rodzice stali
pod ścianą domu pod lufami. Ujrzawszy Polaków Sowieci uciekli nie ścigani (porozumienie!), a
„Kmicic” zgłosił incydent Markowowi, który obiecał skończyć
z bandytyzmem. Gospodarze z
ocalałą córką zaraz opuścili swą
osadę.
1/2. VIII. DUNIŁOWICZE
Rozbicie posterunku niemieckiego
Akcję przygotowali „Świt” i
„Budzik” wciągając do konspiracji większość Polaków z policji
białoruskiej. Atak na posterunek
żandarmerii przeprowadził granatami „Kitek”. Zlikwidowano
kilku Niemców i konfidentów
bez własnych strat. Zdobyto broń
i zaopatrzenie. W czasie akcji
rozmawiano po rosyjsku, by uniknąć represji wobec ludności. Do
Oddziału wstąpiła prawie cała
policja, m.in. „Jarek”, „Bohun”,
„Zbieg”, „Orzeł” oraz pracujący
w nadleśnictwie „Szpagat” i „Pająk”, były legionista Kuczkiewicz
z synem, Holik, Bukato, Kremis,
Sak, Wołodkowicz (większość zamordowana prze Sowietów po rozbrojeniu Bazy 26.VIII). Przybyli
następnego dnia Niemcy zabrali
kilku gospodarzy z furmankami do
prac na zapleczu frontu.
10.VIII. CZEĆWIERĆ Potyczka patrolu z policją białoruską
Wysłany przez „Kmicica” patrol
został wskutek donosu zaatakowany w zasc. Czećwierć przez policję białoruską z POSTAW. Zginęli „Wred”, „Sęk”, Duczyński, a
ranni zostali „Łomot”, „Komar”,
„Orlik”. Policjanci obrabowali
poległych a zdobycz wymienili na
wódkę (złoty krzyżyk od narzeczonej „Wreda” i mundur 23 p.uł.)
skąd dowiedziały się rodziny. Rannych i zabitych przewieziono na
Bazę (cmentarzyk przy drodze).
11.VIII. ANTONISBERG Likwidacja opuszczającego KO-
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BYLNIK garnizonu niemieckiego
Po uzyskaniu wiadomości, że Niemcy zamierzają opuścić
KOBYLNIK (gdzie atakowali ich
Sowieci podpalając kilkakrotnie
miasteczko) „Kmicic” przygotował zasadzkę na pagórku w lesie
obok zasc. ANTONISBERG przy
drodze do MIADZIOŁA. Zlikwidowano Niemców i kilku policjantów. Zdobyto sprzęt, broń i
zarekwirowane bydło (zapędzone
na Bazę „B”). Ze strony polskiej
zginął „Matros/Kruk” – Jan Mietliński (jeden z najodważniejszych
partyzantów, pochowany na Bazie).
VIII pocz. - Reorganizacja
Oddziału
Liczący 150-200 żołnierzy oddział „Kmicica” otrzymał nową
organizację:
Pluton szkolny
(później kompania): d-ca (i szef
Bazy „A”) „Ostrowski”; drużyny : 1. „Konus”, 2. NN, 3. „Olszyna”. Pluton strzelecki: d-ca
Kitek; kawaleria d-cy: „Ostróg”(do poł.VII), „Ułan”(do pocz.
VIII), „Maks” (do końca). Sztab:
komendant „Kmicic”, szef sztabu:
„Twardowski”, adiutant: „Ostróg”;
kadra oficerska: „Prus”, „Murat”, „Janusz”, „Kaczan/Świerk”;
żandarmeria: d-ca „Błyskawica”; wywiad „Jastrząb”, grupa
specjalna: d-ca „Czarny”(skład
„Szpagat”, „Ursus”, „Skrzetuski”);
szef Bazy „B” „Tata”; służba sanitarna przełożona zakonnica
Ptaszyńska, siostry: „Bronka”,
„Basia”, „Grażyna” ,”Danuta”,
„Poziomka”, „Lala” , strzelec
„Jachna”; szef kuchni: Sylwester Jachimiak; nasłuch radiowy:
„Zielonka”, biuletyn Żołnierska
Dekada (red. kpt. Borkowski z
Niesłuczy).
15.VIII. ŻODZISZKI - Rozbicie garnizonu niemieckiego
Akcje przygotował i dowodził osobiście „Kmicic”, kierując
wcześniej do policji białoruskiej w
ŻODZISZKACH „Pala”, „Żbika”,
„Gracę” i „Jokera”, którzy przygotowali akcję od wewnątrz . W
silnie ufortyfikowanym budynku
(dawny konwikt jezuicki), otoczonym murem, stacjonowało kilkunastu Niemców i ok. 50 policjantów . W miasteczku były liczne
magazyny, obok most strategiczny
na Wilii. Nad ranem oddział konny „Maksa” przeciął połączenia telefoniczne, a czołowa grupa partyzantów w mundurach niemieckich
i policyjnych prowadzona przez
„Alfonsa” Hirscha (uciekiniera z
Wermachtu) i „Kukusia” - Jerzego
Jurczyka (ze Śląska) zlikwidowała śpiących Niemców odcinając
ich od warowni z bronią. Policja
białoruska się poddała, przechodząc częściowo do oddziału, tylko oddany Niemcom komendant
Karkosz został zastrzelony przez
„Pala”, gdy próbował strzelać z
erkaemu (już bez zamka). Strat
własnych nie było, a sama akcja
zbrojna trwała kilkadziesiąt minut,
2-4 godz. Ładowanie zdobytej broni, amunicji, sprzętu i żywności.
Podpalony most na Wilii ugasiła
ludność. Na terenie lasu BONDA
oddział się przegrupował i 16.VIII
dotarł do Bazy. W ZANAROCZU
napotkał na patrole sowieckie.
22. VIII. BAZA „A” - Święto
Żołnierza
Uroczystość została przesunięta z 15.VIII na następną niedzielę. Odbyła się uroczysta zbiórka i
wspólny obiad. Przemawiał w duchu patriotycznym mjr „Sulima”.
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Byli przedstawiciele społeczeństwa (m.in. nauczycielki z Kobylnika), członkowie konspiracji, a
równocześnie delegacja sowiecka
z Markowem. Podobno „Sulima”
radził „Kmicicowi” przenieść
Bazę na bezpieczną odległość od
Sowietów; myślano o lesie BONDA.
26. VIII. Rozbrojenie Bazy
przez partyzantów sowieckich
Od poniedziałku 23.VIII w sprawie wspólnej akcji na MIADZIOŁ
toczyły się rozmowy z Sowietami,
którzy według niektórych informacji gromadzili większe siły. Na
Bazie „A” obowiązywało pogotowie bojowe (chodzenie z nabitą
bronią). Rano 26. VIII na Bazę sowiecką pojechali bryczką : „Kmicic”, „Twardowski”, „Ostróg”,
„Prus”, (?) „Murat”, Sylwester
Jachimiak i „Kukuś”.[Według informacji córki „Twardowskiego”
p. Ireny Sitnik-Nicińskiej (1983 r.)
na Bazie sowieckiej w ziemiance
sztabowej pochyleni nad mapami
Polacy zostali znienacka rozbrojeni, a potem oddzielnie przesłuchiwani z propozycją podporządkowania się polskim władzom komunistycznym Wandy Wasilewskiej
w Moskwie. Większość z polskich
dowódców została rozstrzelana po kilku dniach. Ocaleli tylko
„Ostróg” i „Twardowski”; obu potem udało się uciec w niejasnych
okolicznościach].
Tego samego dnia w czasie obiadu i czyszczenia broni
nastąpił atak Sowietów na Bazę
„A”. Najpierw wjechało bryczką
kilku „komandirów” często odwiedzających Bazę (Sudarikow,
Szaszkow, Diergaczow) oraz nie
zidentyfikowany osobnik w mundurze polskiego oficera, który
zarządził zbiórkę na placu apelowym bez broni. Na to „Ostrowski” (szef Bazy „A”) krzyknął
Chłopcy z bronią do mnie!, ale na
skierowane w jego stronę pepeszy Sowietów zakomenderował:
Rzuć broń!. Równocześnie ukryci
w pobliżu Sowieci rozpoczęli silny ogień po gałęziach drzew i po
chwili wpadli na Bazę, każąc położyć się wszystkim na ziemię. Tylko stojący pod bronią na służbie
„Brzózka” - Franciszek Szurpicki
rozerwał się granatem. Polaków
rewidowano i kazano się kłaść w
już przeszukanych
namiotach.
Pilnowano bardzo dokładnie, ale
kilku partyzantom udało się uciec
przez otaczające bagna: „Waligóra”, „Alfons” Hirsch, „Koronacki”
oraz „Boruta” (schwytany nazajutrz i rozstrzelany).
Po pewnym czasie rozbrojonym Polakom kazano wyjść z
szałasów i do siedzących na ziemi
pod lufami przemówił Markow,
zaczynając od słów Zdarowo rebjata! (cisza), Czołem żołnierze!(kompletna cisza), a następnie
oświadczył Dostałem rozkaz z
Moskwy, aby rozbroić polski oddział, bo jego dowództwo prowadziło wrogą politykę wobec ZSRR.
Ale nie ma się czego obawiać,
bo nikomu nic się nie stanie, na
co daję oficerskie słowo honoru.
Dostaniecie broń i nowe dowództwo i będziecie działać wspólnie z
partyzantką sowiecką. Następnie
przeprowadzono jeńców na Bazę
„B”, w czasie której rozbrajania
uciekli pilnujący bydło „Stopka”,
„Konar” i „Student”, którzy zalarmowali organizację terenową.
Nie dały się rozbroić uciekając
placówka na Szkiemie i w Apana-
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sówce. Ostrzegane w terenie patrole nie wracały do Bazy. Po kilku
dniach Sowieci przystąpili do mordowania znanych im współpracowników „Kmicica” w terenie:
kpt. Józef Soroko w Ludwinowie,
kpt. Borkowski w Niesłuczy, por.
Klimowicz w Kobylniku, Henryk
Głowacki w Kupie i innych, którzy nie zdążyli się ukryć.
27. VIII. BAZA „B” - Przesłuchania, egzekucje. Powstanie
oddziału „Zapory”
Śledztwo prowadził „Diadia
Wania” ( sowiecki Litwin, funkcjonariusz NKWD, tow. „Ber” (Jonas Vildžunas) oraz m.in. Awsiejenko ( komunista-Białorusin spod
Postaw). Oficerowie Markowa nie
brali bezpośredniego udziału w
śledztwie. Przesłuchania rozpoczęły się następnego dnia rano w dwu
barakach. Niektórych wzywano po
nazwisku lub pseudonimie, m.in.
„Ostrowskiego”,
„Jastrzębia”,
„Kaczana/Świerka”, Antoniego
Zwieruho, których wywieziono na
bazę sowiecką i rozstrzelano. Jedynie wielokrotnie wołany „Dzięcioł”(który po 22.VI.41 zabił kilku
oficerów sowieckich z ich własnej broni) ukrył się pod mchem
i uciekł następnej nocy. W czasie
śledztwa pytano o dane osobowe,
przeszłość wojskową i konspiracyjną, kontakty. Przesłuchanych
selekcjonowano na dwie grupy.
Jednym pozwalano poruszać się
po Bazie „B”, innych kierowano
na niewielki pagórek pod sosną
otoczony dodatkowym kordonem
zewnętrznym i wewnętrznym, a
samym kazano siedzieć w rzędach
i nie rozmawiać się. Pod sosną
znalazła się większość policjantów
z DUNIŁOWICZ oraz „Ostrowski”, „Jastrząb”, „Arkadek”, „Łokietek”, „Konus”, Kozak”, „Dziewiąty”, „Orzeł/Oroł”, „Rekuć”,
„Zbieg”, „Zend”, Jan Butkiewicz,
Kuczkiwicz z 15-letnim synem,
Jan Szuścicki, Longin Maciejewski, Michałkiewicz, St. Sak, Piekałkiewicz, Piotr Bujko. Wszyscy
zostali pod wieczór odprowadzeni
po silnym konwojem na tzw. Bazę
litewską i rozstrzelani. Spośród
nich wcześniej wydostali się
„Szpagat”, „Długi”, „Ursus”, a tuż
przed egzekucją Józef Szulc uratowany przez znajomego Griszę
Krjukowa. Na Bazie sowieckiej
zostali tez zamordowani poza sztabem „Kmicica” tłumacz niemiecki
Kapustko wraz z żoną, a poza tym
partyzant sowiecki, szef razwietki
za svjaź z miestnym nasieleniem.
W sumie zginęło ok. 50 osób, a po
drugim rozbrojeniu jeszcze ok. 30
partyzantów.
27.VIII. po południu przybył
ponownie Markow i oświadczył
do będących na swobodzie partyzantów: Teraz otrzymacie nowego dowódcę. Będzie nim kapitan
Zapora , a oficerem politycznym
będzie por. Marecki. Wasz oddział
będzie podporządkowany władzom
polskim w MOSKWIE, którym
przewodniczy Wanda Wasilewska.
Oddział będzie się nazywał im.
Bartosza Głowackiego . „Zapora”
został rozpoznany przez „Maksa”
jako Wincenty Mroczkowski, były
podof. 19 pal-u, usunięty dyscyplinarnie z WP), a „Marecki” wraz
z żoną „Lusią” posiadali rysy semickie. Po Markowie przemówił ,
ubrany w furażerkę z orłem, „Zapora”: Będziemy bić Niemców, a
jak nam broni zabraknie, to nawet
kosami, bo wy jesteście tutejszymi
rolnikami, dlatego tak nazywa się

oddział . Ponownie przybył Markow z asystą, jeszcze raz wszystkich sprawdzano i zaprowadzono
na Bazę sowiecką, gdzie wydano
trochę zdewastowanej broni (rozkalibrowane kb, po 5 naboi i jeden
erkaem z dyskiem).Potem zaprowadzono ten nowy oddział na
Bazę „A”, gdzie było już kilku partyzantów przybyłych z „Zaporą”,
m.in. „Orszak” (późniejszy łącznik
„Łupaszki” do 1948 r.). Dołączono
też wysłany na patrol oddziałek
„Kitka”, rozbrojony w KLONOWYM OSTROWIU. Znalazła się
tam również służba sanitarna Oddziału „Kmicica” i kilku partyzantów z oddziału zaopatrzeniowego
z Bazy „B”, m.in. „Puszczyk”, nauczyciele „Chrząszcz”(Wincenty
Wielki z Czerewek) „Rudy”(Aleksander Samosik z Hatowicz)
oraz rodzina „Zapory”. Kręciło się
też sporo Sowietów, którzy zwracali na wszystko uwagę, włączając
się nachalnie w rozmowy polskich
partyzantów.
1. IX. ZANAROCZE – BLIŹNIKI Podejście pod Bazę „Łupaszki”
Wysłany przed rozbrojeniem
patrol pod dowództwem „Żbika” (byli w nim m.in. „Wołodźka”, „Literbe”, „Śniegur”) udał
się w kierunku NIEDROSZLA
- KLUSZCZANY , gdzie dołączyli do nich nie ujawniając kim są:
„Łupaszko”, „Ronin”, „Szaszka”
i „Nieczuja”, skierowani z WILNA do Oddziału (prawdopodobnie
wskutek nalegań majora „Sulimy”
zaniepokojonego porozumieniem
„Kmicica” z Markowem) . Kiedy
1.IX. patrol „Żbika” spotkał się z
wysłanym w kierunku WOJSTOMA z drugim patrolem w zasc.
BLIŹNIKI koło ZANAROCZA,
ludność i uciekinierzy z Bazy
ostrzegła partyzantów o rozbrojeniu Bazy przez Sowietów. Po kilkugodzinnej naradzie „Łupaszko”
przedstawił się jako oficer zawodowy, który zamierza dalej walczyć. Wszyscy obecni przeszli pod
jego komendę, a wkrótce nastąpił
pozorowany atak Sowietów (strzały ponad głowami) wzywających
do poddania. Oddziałek (2 erkaemy, ok. 20 żołnierzy) na komendę
„Łupaszki” odpowiedział celnym
ogniem i brzegiem NAROCZY, a
następnie lasami przed DOBRYITAK wycofał się w kierunku
NIEDROSZLI, gdzie zaczął gromadzić uciekających z Bazy partyzantów. W czasie potyczki zostali
przez Sowietów wysłani dla mediacji na koniach „Długi”, „Okoń”
i „Pal”, którzy też dołączyli do
„Łupaszki”. Po tych wydarzeniach
oddział „Zapory” został przeniesiony na Bazę „B” i zaostrzono
czujność. Wysyłane patrole żywnościowe nie wracały do Bazy ,
a wśród pozostałych zawiązała
się konspiracja, by wyprowadzić
jak najwięcej ludzi z Bazy, m.in.
„Kitek”, „Mrówka”, „Szpagat”,
„Jarek”, „Hermes”, „Orszak”, „Pająk”, „Lala”.
IX pocz. MIADZIOŁ Nieudana akcja Sowietów i oddziału
„Zapory” na garnizon niemiecki
Kilka brygad sowieckich oraz
oddział „Zapory”, który miał iść
z tyłu i zbierać broń ( nie przybyło jej po 27.VIII), przystąpiło do
ataku na silnie obunkrowany garnizon. Akcja nie powiodła się, ale
znający rozkład miasteczka. Polacy rozbili mleczarnię zdobywając
duży zapas masła i miodu. Został
ranny w plecy „Hrabia”, który
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zmarł po kilku dniach. Wycofujący
się nad ranem Sowieci ostrzelali
kościół w NOWYM MIADZIOLE
i podpalali domy (jak wykrzykiwali) polskich patriotow.
½IX. Wyjście z Bazy, drugie
rozbrojenie, dołączenie do „Łupaszki”
Zakonspirowana grupa wyciągnęła „Zaporę” na patrol pod
pozorem sprowadzenia na Bazę
błąkających się partyzantów. Spotkanie z grupą „Akacji” i „Podbipięty” nastąpiło w zaścianku
p. Tomaszewicza DOBRYITAK
, gdzie „Zaporze” oznajmiono, że
idą do „Łupaszki”, na co on sam
pozornie przystał (był cały czas
dyskretnie pilnowany). Ostrzeżeni
przez dezertera Sowieci ponownie
rozbroili Bazę i rozstrzelali pozostałych tam ok. 30 polskich partyzantów. Za uciekinierami skierowali pościg. Na szosie koło KONSTANTYNOWA Sowieci natknęli
się na obławę niemiecką (z udziałem własowców i Łotyszów), która
24-30.IX.1943 posuwała się w formie łańcucha pacyfikując okrutnie
teren od BRASŁAWIA po ST.WILEJKĘ. Cała brygada Markowa w
popłochu opuściła bazę nad Naroczą. Wówczas uciekł wykupiony
przez rodzinę od wartowników
sowieckich „Twardowski” - ppor.
Zygmunt Niciński, a jego córka
„Danuta” została w 1944 sanitariuszką w Brygadzie „Żejmiana”,
wyszła z łagrów w 1957 r. Tymczasem polski oddziałek prowadzony
przez łączników przeszedł nocą
po obrzeżach pełnego Niemców
KONSTANTYNOWA i dotarł do
leżącej już na terenie „niemieckiej
Litwy”(Gebietskommisariat Litauen) NIEDROSZLI, w której okolicach stacjonował rozproszony po
zaściankach oddział „Łupaszki”,
późniejsza V Brygada. Już wkrótce stała się postrachem okupantów
niemieckich, litewskich, a zwłaszcza sowieckich, osłaniając od
wschodu tworzące się na Wileńszczyźnie kolejne brygady AK.
BRYGADY
„RONINA”

„ŁUPASZKI”

I

l5.VIII. 1943 por. zaw. 4 PU
Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko” wyruszył wraz z „Roninem”,
„Szaszką” i „Nieczują” z rozkazu
Komendanta Wileńskiego Okręgu AK do oddziału „Kmicica”
stacjonującego w bazie nad jez.
NAROCZ, który w międzyczasie
został rozbrojony (26.VIII) i wraz
ze sztabem i częścią partyzantów
(ok. 80 osób) rozstrzelany przez
partyzantów sowieckich. Z Wilna
do rodzinnego majątku STRACZA koło Michaliszek doprowadził ich ppor. Sergiusz Sprudnin
(„Majster”). W pobliżu Kluszczan
grupę „Łupaszki” spotkał wysłany
po niego z bazy „Kmicica” patrol
„Żbika” i w połączeniu z innym
patrolem grupa ok. 12 party
zantów przybyła do wsi BLIŻNIKI na ZANAROCZU, gdzie zostali powiadomieni o rozbrojeniu
Bazy. „Łupaszko” objął nad nią
komendę, nie dał się wciągnąć w
zasadzkę Sowietom i na ich atak
odpowiedział ogniem, a następnie
wycofał się w kierunku MICHALISZEK i zatrzymał się u Sprudinów majątku STRACZA, a położonej za rzeką Straczanka wieś
NIEDROSZLA, stała się ostoją V
Brygady. Tam „Łupaszko” przejmował uciekających od Sowietów
ocalałych partyzantów „Kmicica”

i napływających z okolic ochotników. W początku września oddział
liczył ok. 50 żołnierzy, rozdzielonych na cztery plutony, którymi
dowodzili: 1-szy „Kitek” (od XI.
„Rakoczy”), 2-gi „Janusz” od XI
„Kitek”, 3-ci Kurzawa” (XI zginał z rąk policji litewskiej) potem
„Maks”, 4-ty „Zapora” (zlikwidowany w XII w czasie jego ucieczki
do Sowietów), po nim „Bohun”
od IV.44 „Mścisław”. W XI dołączył „Dornika” jako d-cy kawalerii (+ 31.I.44 potem „Foksal”,
„Ol” i „Tatar” Pod koniec roku oddział otrzymuje nazwę V Brygady
(później nieoficjalnie po Worzianach 31.I.44 „Br. Śmierci”/ „Br.
zemsty” (za „Kmicica”), a „Łupaszko” awans na rotmistrza, stan
liczebny ok. 200 żołnierzy. Funkcyjni: adiutant „Ronin”, prawnik
„Franko”, kancelaria „Oran”, żandarmeria „Podbipięta”, kapelan
ks. „Ignacy”, łącznik „Orszak”,
„Regina”, „Brzozowski”, lekarz
„Strumyk”(dorywczo „dr Jan”)
sanitariuszki: „Bronka”, „Lala”,
„Jachna”, „Aldona”, później też
„Myszka”, „Jaskółka”, „Mewa”,
„Kicia”, „Żaneta”.
IX-XI. ŚWIR – MICHALISZKI – ŻODZISZKI Potyczki z Sowietami i Litwinami
Terem działania V Brygady był
intensywnie penetrowany przez
oddziały partyzantki sowieckiej,
które przybywały tu ze swoich
baz z okolic MIADZIOŁA i DOKSZYC, rabując ludność (tu głównie polską) i dążąc do eliminacji
wszelkimi sposobami oddziałów
AK. Ruch partyzancki zwalczały
rozmieszczone po większych miejscowościach (miasteczka, gminy)
żandarmeria i dorywcze obławy
niemieckie oraz współpracująca z
nimi policja litewska i białoruska
(w tych ostatnich istniała konspiracja polska współpracująca z AK).
Jesienią 1943 V Brygada niemal codziennie staczała zwycięskie potyczki z tymi formacjami i
wkrótce oczyściła cały teren z patroli sowieckich, które zapuszczały
się tu tylko większymi grupami, a
Litwini i Niemcy niechętnie opuszczali swoje garnizony, poruszając
się głównie silnymi konwojami.
Cała miejscowa ludność i rozbudowana organizacja terenowa informowała o wszystkim partyzantów, co zapobiegało zaskoczeniom
ze strony nieprzyjaciela i konfidentów. „Łupaszko” prowadził wojnę
ruchową, wysyłając swoje plutony
i patrole na akcje i wyznacza kolejne koncentracje. Brygada nie mia
ła (łatwych do zniszczenia) stałych
baz leśnych, nocowano po wioskach, zaściankach i koloniach położonych od siebie w pobliżu, by
w razie walki szybko ściągnąć posiłki. Tabor‚ a czasami nawet cała
brygada posuwała się na furach lub
saniach. Lżej rannych umieszczano na melinach, ciężej – transportowały sanitariuszki do WILNA.
Wszystkie walki z wrogiem kończyły się zwycięstwem (niekiedy
brawurowym).Straty własne były
nieznaczne. Wkrótce V Brygada
stała się postrachem, zwłaszcza
partyzantów sowieckich, ochraniając od wschodu teren wokół WILNA gdzie tworzyły się kolejne oddziały AK. Miejscowa ludność (na
tym terenie głównie polska) odetchnęła, a niewielka wioska SYROWATKI, w której często stacjonowała Brygada „Łupaszki” i
wisiała biało-czerwona chorągiew,
nazwano WARSZAWĄ.
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IX. SZYMANELE-BUJAKI
Likwidacja patrolu partyzantów sowieckich, zdobycie broni
IX. KORENIATY Rozbicie litewskiej zasadzki urządzonej w
budynku szkoły; ranny „Szpagat”.
IX/ X. CHOJECKOWSZCZYZNA Atak patrolu „Maksa” na rabujący wioskę oddział sowiecki/Nocujący we wsi
SIELISZCZE „Maks” z grupą 14
partyzantów został rano zawiadomiony przez chłopca pasącego
krowy, że Sowieci rabują sąsiednią
(1,5 km) wieś CHOJECKOWSZCZYZNA. Polacy po dobiegnięciu
ostrzelali zza nasypu kolejki leśnej
przygotowujący się do odjazdu sowiecki oddział na furach ok. 100
osób. „Maks” strzelał z erkaemu,
reszta z kb. i pepesz, co wywołało
popłoch. Po krótkiej walce (brak
amunicji) polski patrol obszedł
wieś i przeskoczył drogę w kierunku DZIEWIENISZEK i bez strat
dotarł do NIEDROSZLI. Według
informacji ludności Sowieci stracił ok. 50 zabitych i rannych wywiezionych na furach, zginął też
ich d-ca Władimir Iliasiewicz z
brygady im. Susłowa, pochowany
w SYROWATKACH. przybyły
na inspekcję gen. „Wilk” odznaczył krzyżami walecznych „Maksa”, „Akację” „Groma”, „Gryfa”,
„Dzięcioła” i „Lisa”.
3 lub 4. XI. BIBKI Rozbicie
oddziału sowieckiego
Brygada posuwając się pieszo i
częściowo na furach w godzinach
rannych poprzez las między wsią
BIBKI a PRACUTY natknęła się
na oddział sowiecki, który rozbiła
w boju spotkaniowym reszta wroga wycofała się w gęstym lesie.
Zdobyto broń i zaopatrzenie, bez
własnych strat.
15. XI. PRACUTY Likwidacja sowieckiej grupy agitacyjnej
Niewielki oddział sowiecki na
furmankach zbliżył się do wsi
PRACUTY, zajętej przez V Brygadę. Nieprzyjaciel wezwany do
zatrzymania, otworzył ogień. Z
rozbitej grupy 5 zginęło (dwie
śmiercią samobójczą: kobieta
oraz dowódca (ranny z odbezpieczonym granatem domagający się
opatrunku). Była to zrzucona niedawno grupa komsomolców, pracowników „tipografii” z ulotkami
i sprzętem drukarskim na furmankach. Po tej potyczce Sowieci rozrzucili w formie ulotki “Otwarty
list do polskich partyzantów” z
propozycją porozumienia.
23. XI. ŁYNTUPY (okolice)
Akcja grupy „Rakoczego” na
niemiecki pociąg gospodarczy
Akcją z udziałem plutonu
„Zygi” dowodził „Rakoczy”. Po
wcześniejszym rozpoznaniu zaatakowano ok. godz. 15 niemiecki
Bauzug podczas naprawy torów
na linii Podbrodzie – Głębokie pobliżu ŁYNTUP. Niemiecką załogę
pociągu rozbrojono, zdobywając
pewna ilość broni i zapasów; bez
własnych strat.
25. XI. SAUGUCIEWO Rozmowy delegacji V Brygady z
przedstawicielami
sowieckiej
partyzantki
Odbyły się z inicjatywy sowieckiej w m.p. 5 Brygady prowadzone przez „Bohuna” ze strony sow.
Wołostnych (rozpoznany przez
Sowietów „Łupaszko” występował incognito). Delegacja sowiecka zaproponowała rozgraniczenie
terenu działań oraz współpracę
w walce z Niemcami, proponu-

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
jąc kolejne spotkanie u siebie,
co odrzucono przypominając los
“Kmicica”, ale zagwarantowano
bezpieczne spotkanie w rejonie
działań 5 Brygady. Po rozmowach
w czasie przyjęcia, niektórzy z
podpitych Sowietów próbowali
agitacji.
XI-XII. Potyczki z policją litewską:
MICKUNY nieudany atak „Zapory” na posterunek (+ „Chmura”
od wybuchu własnego granatu);
MOŚCISZCZE koło Kiemieliszek
w zasadzce +„Kurzawa” i +„Zagłoba”; poł. XII ZWIDZINIĘTA
zasadzka w rodzinnej wsi na jadącego po lekarstwa „Maksa” (uciekł
po ostrzelaniu), zginał „Murzyn”
– w odwecie „Rakoczy” (obstawa
„Ćwiartka” i „Dzięcioł”) w dzień
targowy w ŚWIRZE zastrzelił oficera policji litewskiej, zostawiając
przy nim list ostrzegający Litwinów, którzy potem unikali zaczepek z partyzantami polskimi. O
wykonaniu rozkazu zameldował
„Rakoczy” „Łupaszce” w czasie
Wigilii.
14. XII. SYROWATKI Rozmowy kom. Okręgu Wileńskiego AK gen. „Wilka” z przedstawicielami partyzantki sowieckiej pod osłoną V Brygady
Odbyły się z inicjatywy sowieckiej na wysokim szczeblu. Delegacją sowiecką z ramienia Sztabu
Partyzanckiego w Moskwie kierował kombryg. Manochin. Przyprowadził ją „Maks” z drużyną „Herkulesa”, a wejście do wsi filmował
‚Majster”(ppor. Sergiusz Sprudin,
dokumentujący ważniejsze wydarzenia w Brygadzie i w Okręgu).
Po gen. „Wilka” do majątku TURŁY wyjechał „Ronin”. W rozmowach ze strony polskiej obok „Wilka” uczestniczyli: „Łupaszko”,
„Lala”, „Rakoczy” oraz „Maks”,
który zapamiętał, że na wstępie
gen. „Wilk” zapytał o los „Kmicica”, a Manochin odpowiedział,
że „Kmicic” miał być dostarczony
samolotem do MOSKWY, ale on
zrobił nam wielką obstrukcję i myśmy go musieli zabić. Zapytany o
broń zebraną oddziałowi „Kmicica” dał słowo sowieckiego oficera,
że zostanie zwrócona. Następnie
oświadczył, że sprawozdanie z tej
rozmowy zostanie przekazane do
MOSKWY i pokazał egzemplarz
pisma
«Niepodległość»(organ
Wileńskiej AK), gdzie Stalina nazwano wrogiem nr 2 po Hitlerze.
Na to gen. „Wilk” przypomniał
17.IX.1939 i zapytał o przyszłe
granice Polski na wschodzie. Manochin uchylił się od odpowiedzi,
gdyż decydować o tym będą politycy po wojnie i zacytował znany
frazes Stalina z 1941 roku o silnej
i niepodległej Polsce w przyjaźni
z ZSSR. Manochin zaproponował
zawieszenie broni i współpracę‚
sugerując by AK zlikwidowała w
Wilnie gebietskomisarza Wulfa,
na co “Wilk” nie wyraził zgody
w obawie odwetu Niemców na
ludności WILNA, przypominając
niedawną masakrę zakładników
polskich przez Niemców‚ m.in.
prof. Pelczera. I poruszył sprawę
rabowania ludności polskiej przez
partyzantów sowieckich, wspominając o wysyłce samolotami
za front bitych świń, czemu Manochin nie zaprzeczył, ale uznał
takie przypadki za sporadyczne,
by zabezpieczyć żywność dla wywożonych rannych. Zaproponował
następni rozgraniczenie stref działania wzdłuż linii ST.WILEJKA –

MOŁODECZNO i na zakończenie
rozmowy zaprosił gen. „Wilka”
na kolejne spotkanie u siebie gen.
„Wilk” stanowczo odmówił z uwagi na los „Kmicica”. Manochin
speszył się, ale uznał tego rodzaju
spotkania za pożądana i pożyteczne.
XII. 43 / I. 44 Powołanie V
Brygady, awans „Łupaszki” na
rotmistrza, odznaczenia, powstanie pisma Brygady «Partyzant»( Świr, red. por. „Roland” i
„dr Jan”– Ginko),
12.I. KORENIATY likwidacja
„Zapory” przez Bohuna w czasie
ucieczki do Sowietów.
1944
I. pocz. Penetracja plutonów
w głąb strefy partyzantki sowieckiej: „Maks” → KOBYLNIK,
MIADZIOŁ; „Kitek”→ WOROPAJEWO, GŁĘBOKIE
Od czasu rozbrojenia w VIII
1943 oddziału „Kmicica” okolice POSTAW, KOBYLNIKA,
MIADZIOŁA,
WISZNIEWA
znajdowały się pod kontrolą partyzantki sowieckiej, wyniszczającej
fizycznie i ekonomicznie ludność
(w większości polską na tym terenie). „Łupaszko” wysyła tam
wzmocnione do siły plutonu 30-40
osób patrole. Oddziałek „Maksa”
dotarł za MIADZIOŁ, a „Kitka”
przez okolice POSTAW, DUNIŁOWICZ, GŁĘBOKIEGO aż do
KRÓLEWSZCZYZNY (granica
sprzed 1939).Sowieci obserwowali, ale nie niepokoili Polaków.
Patrole wychodziły też w kierunku
zachodnim ŚWIĘCIANY, PODBRODZIE, ŁYNTUPY, gęsto
nasyconym posterunkami litewskimi.
18. I. ŻODZISZKI Rozbicie
oddziału niemieckiego ostrzeliwującego V Brygadę
Na wjeżdżającą z SYROWATEK do ŻODZISZEK „kuligiem”
(fury, sanie) V Brygadę z przebiegającej równolegle szosy do WOJSTOMIA zmotoryzowany oddział
niemiecki otworzyli ogień z działka pociskami zapalającymi i z broni maszynowej .Po brawurowym
kontrataku Niemcy zostali rozbici pozostawiając działko ppanc.,
auto z amunicją, 6 erkaemów i
kilkunastu zabitych, uciekli samochodem opancerzonym. „Łupaszko” zaalarmowany (fałszywą) wiadomością o zbliżaniu się
czołgów, rozkazał unieszkodliwić
działko („Maks” rozbił przyrządy
celownicze) i spalić ciężarówkę,
a Brygada odskoczyła w pobliskie lasy. Po kilku dniach Sowieci
zabrali uszkodzone działko, jako
własną zdobycz wojenną.
25. I SWEJGINIE Rozmowy gen. „Wilka” z delegacją niemiecką pod osłoną V Brygady
Odbyły się z inicjatywy niemieckiego Sonderdienstu w Starej
Wilejce pod osłoną V Brygady, z
udziałem „Łupaszki”, „Rakoczego”, „Ronina”, „Kitka”, „Maksa”
i „Mścisława”. Delegacja niemiecka przedstawiła pisemne upoważnienie dowódcy frontu wschodniego RYDZE feldmarszałka von
Bocka; przewodniczył jej płk.
Siedler von Rosenfeld, który w
imieniu Wermachtu zaproponował
gen. „Wilkowi” wstrzymanie akcji
zaczepnych wobec Niemców i pomoc w zabezpieczenia torów przeciw Sowietom w zamian za broń
i wyposażenie, na co „Wilk” od
razu stanowczo odmówił. W dniu

następnym odczytał i przekazał na
piśmie delegacji niemieckiej swą
odpowiedź w której jako warunki
wstępne postawił: l) uznanie przez
Niemcy niepodległości Polski w
granicach sprzed 1939, 2) zwolnienie jeńców wojennych i więźniów obozów koncentracyjnych
i wywiezionych przymusowo na
roboty. Jako wadium przed rozpoczęciem zasadniczych rozmów
zażądał uzbrojenia na 30.000 żołnierzy z bronią pancerną i artylerią.
Ponieważ decyzję w takiej sprawie mógł podjąć tylko BERLIN,
Niemcy zaproponowali do czasu
odpowiedzi 2-tygodniowy rozejm.
Gen. „Wilk” zgodził się na 10 dni
(relacja „Maksa”). Według informacji, które dotarły do „Łupaszki”
w WILNIE były jeszcze jakieś rozmowy, ale nic nowego nie wniosły.
31.I. WORZIANY Rozbicie
ekspedycji niemieckiej
Przybyła w wyniku donosu z
garnizonu niemieckiego w PODBRODZIU ekspedycja antypartyzancka w sile kompanii Landwery wzmocnionej pomocniczą
formacją ukraińską (120 ludzi) z
dużą ilością broni maszynowej
(2 ckmy, kilka erkaemów, broń
automatyczna) zaatakowały niespodzianie od strony BRUKANISZEK część V Brygady (1-szy
pluton „Rakoczego” i kawaleria)
stacjonujące w WORZIANACH,
gdzie odbywała się odprawa z
udziałem insp. mjra „Węgielnego”. Po pierwszych strzałach i wiadomości o Niemcach „Łupaszko”
nakazał stacjonującym w okolicy
(SOSNÓWKA, HADZIŁUNY,
KORENIATY, 1-3 km) plutonom
oskrzydlenie wroga, a sam ranny
w rękę dowodził walką we wsi. Po
przybyciu odsieczy Niemcy zostali
otoczeni na cmentarzu, skąd przez
dłuższy czas stawiali silny opór z
broni maszynowej. Pod wieczór
został rozbici, część zdołała uciec,
ale nie wszyscy ranni dotarli do
PODBRODIA. Poważne były
straty własne: 18 zabitych, wielu
rannych. Polegli rtm / +mjr, VM
„Dornik”, podch. „Czarny”, kpr.
„Dzięcioł”, kpr. „Ćwiartka”, kpr.
„Czubczyk”, „Janosik”, „Budzik”,
„Tajoj”, „Słowik”, „Chochlik”,
„Boj” i dwaj sowieccy żołnierz
(uciekinierzy z niem. obozów)
Mitia i Witia, a pod koniec bitwy
ranny niemiecki hauptmann wzywając pomocy zastrzelił idącego
z opatrunkiem plut. „Sokoła” i
wymierzył do „Rakoczego”, który wytrącił mu nogą broń. Po tym
incydencie „Łupaszko” rozkazał
rozstrzelać wszystkich jeńców
(suma poległych na polu bitwy ponad 40). Poległych partyzantów z
oznaczeniami pochowano w zbiorowej mogile (później utworzono
zachowany do dziś cmentarzyk),
a Brygada odskoczyła kilkanaście
km. w kierunku ŻUKOJNI. Na
cmentarzu W TUROWIU WIELKIM pochowano zmarłych po
drodze „Hermesa” i „Fiata”. Następnego dnia Niemcy pod osłoną
ogniową pociągu panc. ze stacji
ZUŁOWO zabrali zabitych, nie represjonując mieszkańców (otrzymali ostrzegający przed odwetem
list od „Łupaszki”). 1.II. Brygada
otrzymała się w zasc. RADZIUSZE-ŁOZOWE położonych na lewym (wschodnim) brzegu trudnej
do pokonania rzeki STRACZANKA. Po drodze „Rakoczy” spotkał patrol sowiecki, którego d-ca
(porozumienie z 25.XII.43) pytał
o wyniki bitwy. Sowieci obserwowali ruchy Brygady wyłapując
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łączników i oddalających się partyzantów, co obudziło czujność w
Brygadzie.
2.II. RADZIUSZE-ŁOZOWE
Odparcie ataku sowieckiego
Następnego dnia (Święto Matki
Boskiej Gromnicznej) po południu
Brygada została zaatakowana z
kilku miejsc od strony wschodniej
przez zmasowane ataki partyzantów sowieckich, którzy liczyli na
zniszczenie wykrwawionych niedawną bitwą Polaków). Główne
natarcie sowieckie wyszło z lasów
z południowego wschodu (od NIESTANISZEK) kierując się w rejon
plutonu „Kitka”, który ogniem
zdobytego w Worzianach cekaemu powstrzymywał na otwartej
przestrzeni kolejne falowe natarcie
nieprzyjaciela .Obok bronił się
1-szy p1uton i spieszona kawaleria, natomiast 3-ci pluton „Maksa” (wzmocniony erkaemami 4. pl.
„Bohuna”) prowadził z niewielkiego jaru ogień flankowy. Sowieckie
ataki załamywały się, a zaraz po
nich wychodziły nowe fale bojców.
Pod wieczór „Łupaszko” nakazał
przewóz rannych spod Worzian na
drugą stronę rzeki łodziami, a tam
pod opieką „Aldony” rannych kładziono na kołdrach w lesie (brak
zabudowań), potem przeczono do.
STRACZY i pobliskich miejscowości. W zapadającym zmierzchu, po wyczerpaniu amunicji do
cekaemu pluton “Kitka” przebijał
się na bagnety do rzeki, bez własnych strat (utknął ckm). Obok
niego do końca walczyła drużyna
„Pawlika”. Osłaniający przeprawę 3.pluton „Maksa” prowadził
najdłużej ostrzał i na rozkaz „Łupaszki” przeprawił się bez strat.
Zginęło tylko 2 partyzantów Za
rzeką w ciemnościach różne grupy sowieckie prowadziły między
sobą wymianę ognia. Jeszcze tej
nocy V Brygada odskoczyła do
wsi BIAŁA WODA. Sowieci do
zniszczenia Brygady „Łupaszki”
zgromadzili kilka swoich brygad; rannych i zabitych po bitwie
wywozili przez NIEDROSZLĘ na
wielu furmankach . Straty V Brygady: „Rom” (sanitariusz, utonął
w Straczance) i kilku zaginionych,
którzy dostali się w ręce sowieckie
i tam zostali zamordowani.
3.II. SUPRONIĘTA Potyczka
patrolu „Maksa” z patrolem sowieckim
Następnego dnia „Łupaszko”
wysłał patrol pod dowództwem
„Maksa” w rejon stoczonej z Sowietami bitwy. Posuwając się
ostrożnie polski oddziałek, stoczył krótką walkę spotkaniową z
podobnym oddziałkiem sowieckim. Przy zabitym jego dowódcy
znaleziono dokumenty, a wśród
nich wykaz mobilizacyjny do partyzantki sowieckiej z oznaczeniem
rodzaju broni, w której służyli w
WP przed 1939) oraz spis miejscowych agentów sowieckich.
½II. ŻUKOJNIE (Żeladzkie).
Rozbrojenie posterunku żandarmerii niemieckiej, zdobycie
broni.
Stacjonujący w ŻUKOJNIACH
30 osobowy posterunek nie
mieckiej żandarmerii niepokoił
miejscową ludność. Został rozbrojony beż użycia broni (w czasie
obiadu) przez partyzantów w mundurach niemieckich pod dowództwem „Alfonsa” (uciekiniera z
Wermachtu). Zdobyto broń, amunicję, mundury, sprzęt oraz szkolonego psa „Negri” (w Brygadzie
noszącego meldunki i pilnującego
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jeńców).
29. II. POGOŁONIE Wyprawa po broń na LITWĘ
Tworzący się przy V Brygadzie nowy oddział „NAROCZ”
przez majora „Sulimę” udał się do
wsi nad jez. POGOŁONIE, by w
stacjonującym tam garnizonie litewskim zdobyć broń. Atak przez
jezioro na posterunek został przez
Litwinów powstrzymany, „Sulima” ranny wycofał się pod osłoną
V Brygady .
II-III. MICHALISZKI Rozmowy z Łotyszami
Przy pomocy „Reginy” i członków konspiracji Stefana Skarżyńskiego i Władysława Celucha nawiązano kontakt ze stacjonującym
w MICHALISZKACH oddziałem
wojska łotewskiego skierowanego przez Niemców do zwalczania
partyzantów. W czasie rozmów
w młynie za WILIĄ i w ŻUKOJNIACH dowódca oddziału (pastor
w randze kapitana) oświadczył
„Łupaszce”, że głównym wrogiem
Łotwy jest Rosja, a potem Niemcy.
„Łupaszko” odpowiedział, że dla
Polaków kolejność jest odwrotna. Obie strony uzgodniły ścisłą
współpracę (nie strzelanie, informacje o wzajemnych ruchach,
ostrzeganie o nieprzyjacielu:
Niemcach, Sowietach). Łotysze
udzielili pomocy w uzbrojeniu, nie
udało się ich jednak przeciągnąć
na polską stronę.
II-III. JASIEŃ, POLANY,
STRACZA Potyczki z partyzantką sowiecką
21 lub 22.II. do wsi JASIEŃ
koło KLUSZCZAN zajmowanej
przez część V Brygady wjechał na
furach oddział Sowieci prowadząc
ogień. Polacy wycofali się ze wsi,
a następnie przypuścili atak, wypędzając Sowietów i ratując partyzanta „Wrzosa” już pozbawionego
odzieży przed mającą nastąpić
egzekucją. Następnego dnia V
Brygada postępując za Sowietami
zbliżyła się do BIAŁEJ WODY,
a „Łupaszko” pozorując (za radą
„Akacji”) odwrót wciągnął Sowietów w zasadzkę. Trzeciego dnia
Brygada podprowadziła ich pod
niemiecko-litewski garnizon w
KIEMIELISZKACH, który rozbił
do reszty Sowietów. Na patrolu został ranny „Pirat”, zamordowany
na melinie przez Sowietów.
1. III MEJRAŃCE Likwidacja bazy sowieckiego z udziałem
plutonu „Rakoczego”
Liczący ok. 100 osób doskonale uzbrojony (broń maszynowa, rusznice ppanc., radiostacja)
litewsko-sowiecki oddział im.
K.Kalinauskasa (litewskie brzmienie Konstantego Kalinowskiego,
białoruskiego bohatera z 1863)
pod dowództwem zrzuconego z
MOSKWY Balejszysa (ps. „Taujenas” zwany „Borodaczem”) zajął
i terroryzował położoną w lasach
maj. ORNIANY między Jeziorami Sużańskimi polską wieś MEJRAŃCE. Sowieci unikali walki
z Niemcami, wyprawiając się w
rejon litewskich MALAT. Zapadła
decyzja likwidacji groźnej dla organizacji AK na pnz. od Wilna i
V Brygady bazy. Po rozpoznaniu
przez mieszkańców połączone
oddziały
„Błyskawicy”, zaczątki I Brygady, oddziałek „Wilczura” oraz
pluton V Br. „Rakoczego” nad
ranem zaatakowały śpiących po
wyprawie na LITWĘ i libacji Sowietów, których większość po za-
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żartej walce (mieszkańcy widłami
i siekierami) zginęła wraz z „Borodaczem”. Ocalała jedynie ukryta radiostacja, którą zabrał potem
patrol sowiecki. Aż do przyjścia
frontu Sowietów w tym rejonie nie
było.
III. Reorganizacja V Brygady
V Brygada miała odtwarzać 4
PU „Zaniemeńskich” ,w którym
przed wojną służył „Łupaszko”.
Powstały trzy szwadrony 1-szy
„Bąk” , 2-gi „Ol” a po nim „Tatar”
oraz 3-ci „Maks” oraz kompania
szturmowa „Rakoczego” z plutonami 1-szy „Zyga”, 2-gi „Kitek”,
3-ci „Mścisław”. Podoficerowie
zaczęli nosić oznaki stopni, d-cy
i komendant nie mieli oznak dla
zachowania konspiracji (Sowieci
próbowali kilkakrotnie zgładzić
„Łupaszkę” wysyłając agentów w
polskich mundurach, od wiosny
zawsze miał przy sobie ochronę
osobistą).Rozrost Brygady do ok.
400 żołnierzy doprowadził do wyłonienia IV Brygady NAROCZ
(na pamiątkę „Kmicica”),
III . Powstanie IV Brygady
NAROCZ
Po rannym „Sulimie” objął
„Ronin”, a ukształtowała się w pod
koniec marca, w składzie: Komendant „Ronin” (ppor. Longin
Wojciechowski) adiutant „Dobek”,
kompanie 1-sza „Korsarz”, 2-ga „,
4 Brygada “Narocz” została powołana do służby jako samodzielna
jednostka bojowa w trzeciej dekadzie marca 1944 r. Początkowo
Brygada składała się z plutonów,
które w miarę napływu ochotni
ków przeistoczyły się w kompanie.
Było ich pięć, w tym: 1 kompania
„Korsarza” (Jana Lisowskiego),
2 kompania „Zagończyka” (Feliksa Selmanowicza), 3 kompania
„Janusza” 4 kompania „Rydza”
(Bronisława Rymkiewicza), 5
kompania szkoleniowa „Podlasiaka” (Jana Hajczuka). Oprócz
tego w skład Brygady wchodziły:
szwadron zwiadu konnego pod
dowództwem por. „Ola” (Aleksandra Czarnowskiego), samodzielny pluton „Kima” (od lipca),
drużyna łączności pod komenda
„Piki” (Jerzego Lenczewskiego),
lekarz - „dr Jan” ( Jan Mańkowski)
sanitarna: szefowa „Bronka”, siostry: „Jachna”, „Żaneta”, „Rena”,
„Wiktoria”, „Oleńka”(kawaleria)
:drużyna gospodarcza i tabory pod
komendą pod komendą oficera
gospodarczego „Wira” (Wacława
Słowińskiego) oraz sztab Brygady
z podległą mu kancelarią i łącznikami., prawnik (Czesław Siwicki).
III.pocz. DAWCIUNY Rozbicie przez V i IV Brygadę litewskiej policji z KIEMIELISZEK
Opuszczający miasteczko KIEMIELISZKI garnizon litewski,
został zaatakowany początkowo
niewielkimi patrolu „Ursusa” i
„Lisa”, do których dołączył pluton
„Janusza”, a za nim reszta IV i
V Brygady. Większość Litwinów
została rozbrojona, zdobyto broń
i zapasy. Część Litwinów zdołała
się wycofać.
½III.
ŻUKISZKI-RUDNIA
Akcja V i IV Brygady na pociąg
Wydzielona grupa V i IV Brygady pod komendą „Rakoczego”
zatrzymała w rejonie BUJKI-BARANY pociąg z Wilna jadący do
POSTAW po kontyngent. Załoga
niemiecka została rozbita (7 zginęło, reszta po rozbrojeniu zwolniona; ukrywających się w lesie kilku

Niemców wykrył pies „Negri”).
Zdobyto broń i zaopatrzenie.
20-28. III. WISZNIEW - BONDA Demonstracja siły (marsz
propagandowy)
Pod kryptonimem „Demonstracja siły” pod dowództwem mjra
„Dąbka IV, V i VI Brygady oraz
UBK przemaszerowały do Wiszniewa kierując się w rejon baz
sowieckich w lasach Bonda, dla
zamanifestowania polskości tych
ziem i podtrzymania oporu nękanej przez nich ludności. Po przybyciu do spalonego miasteczka
„Łupaszko” przewidział poranny
atak, który odparła przygotowana
na to V Brygada na oczach całego zgrupowania. Idąca w szpicy
Drużyna „Szaszki” urządziła na
wzorku zasadzkę na sowiecki oddziałek, który wcześniej zrabował
odzież patefon pani Lubieńskiej z
NIEDOSZLI, zwrócone później
właścicielce. Tabor V Br. został
zaatakowany przez wracający z
LITWY inny oddziałek sowiecki,
który został rozbity przez ochronę
dowodzoną przez „Szpagata”.
IV. pocz. STRUNOJCIE Likwidacja posterunków policji
litewskiej, Wielkanoc w BUJWIDZACH
Posterunek policji litewskiej w
STRUNOJCIACH, położonych
blisko ŚWIĘCIAN, gdzie był silny
garnizon niemiecki), dawał się we
znaki ludności polskiej, która pomogła w rozpoznaniu. Akcja dowodził „Maks”. W nocy po przecięciu drutów Litwini a po nich
Niemcy zostali rozbrojeni, kilku
poległo. Zdobyto broń, sprzęt i
bardzo dużo żywności (mięsa),
które wystarczyło dla całej Brygady na Wielkanoc, obchodzoną
2.IV w miasteczku BUJWIDZE.
III/IV. WILNO Aresztowanie
„Łupaszki”
Przybyły do WILNA „Łupaszko” został aresztowany w konspiracyjnym mieszkaniu teściowej
(Wandy Swolkień) przez litewską
„Saugumę”. Rozpoznany został
przekazany Niemcom i wywieziony do więzienia w KOWNIE.
Niemcy wiedząc o walkach V Brygady z Sowietami, zaproponowali
pomoc w uzbrojeniu i współpracę
w zwalczaniu Sowietów. Łupaszko” stanowczo odmówił, zapowiadając, że gdy mu się coś stanie
– odwet V Brygady, wobec której Niemcy po ŻODZISZKACH
(18.I) i WORZIANACH (31.I)
czuli respekt i unikali stać. Po kilku tygodniach Niemcy umożliwili
„Łupaszce” ucieczkę.
IV. Łapanie zakładników w rejonie ŚWIR – MICHALISZKI –
WRONIANY
Dowodzenie V Br. przejął „Rakoczy” (mjr „Węgielny” twierdzi,
że dowództwo nad obiema Brygadami w całości przekazał „Roninowi”) i od razu przystąpiono do
łapania niemieckich i litewskich
wyższych funkcjonariuszy jako
zakładników na wymianę za „Łupaszkę”. Plutony „Zygi” i „Maksa” złapały litewskiego burmistrza
ŚWIRA. Brygada „Ronina” w
pobliżu wsi KOTŁÓWKA-OSINÓWKA koło WORNIAN zatrzymała konwój wiozący zaopatrzenie na Wielkanoc dla Niemców i Litwinów w ŚWIRZE. Kilku
schwytanych Niemców zastrzeliło
niedoświadczonego „Borsuka” i
uciekło; zaraz zostali ponownie
złapani i rozstrzelani (poddających
się Niemców i Sowietów z reguły

po rozbrojeniu wypuszczano).Inny
patrol złapał niemieckiego starostę
ŚWIRA Fleischnera, a szef organizacji terenowej wystosował list
do Niemców grożąc odwetem za
„Łupaszkę” (Podobno też Komenda Okręgu ostrzegała Niemców, by
wypuścili Łupaszkę” i przystąpiono do akcji niszczenia torów wokół węzła wileńskiego).
17. IV. POHULANKA koło
PODBRODZIA Nocny atak na
pociąg
Został zorganizowany przez
„Węgielnego”
przy
pomocy
„Bąka” .Po sygnale rakietą z Podbrodzia zatrzymali lokomotywę
„Alfons” i „Bloka”
dienszugu
wiozącego na urlop dobrze uzbrojonych żołnierzy niemieckich. Doszło do walki wręcz w wagonach,
były straty po obu stronach (zginął „Jastrząb”, 6 rannych, m.in.
„Mrówka” i „Foksal”). Po przerwanej przez „Węgielnego” walce
pociąg odjechał, a obie Brygady
wycofały się bezpiecznie. Wstrzymany został ruch na linii Wilno
- Dyneburg.
28. IV. BOŁOSZA Atak V i
IV Brygady na niemiecką ekspedycję kontyngentową
Połączone Brygady natknęły
się na silny niemiecki oddział rekwizycyjny (ok. 150 ludzi), który
zaatakowały z okrążenia. Część
Niemców się przebiła, reszta wpadła w zasadzkę znajdującego się na
obejściu szwadronu „Maksa” Zginęło 21 Niemców, zdobyto 1ckm,
3 erkaemy, ok. 20 kb spalono 4
auta. Zginął „Rekin” w niejasnych
okolicznościach, ranny „Grom”.
IV/V. POWIEWIÓRKA Powrót „Łupaszki” 3. V.
ŻUKOJNIE Obchody święta 3-go
Maja
Zwolniony przez Niemców, liczących na zawieszenie z nimi
broni i walkę z Sowietami, „Łupaszko” spotkał się z V Brygadą i
członkami miejscowej konspiracji
w POWIEWIÓRCE i natychmiast
rozpoczął akcje zaczepne wobec
Niemców. Święto 3-Maja obchodzono wraz z XXIII brygadą brasławską (d-ca. „Ostroga”) w ŻUKOJNIACH: msza polowa, partyzant „Malec” recytował szkolny
wiersz o miłości ojczyzny, nastrój
podniosły.
VI-V. ŁYNTUPY - KOMAJE
- NIESTANISZKI Likwidacja
kilku grup „desanciarzy” sowieckich
Coraz częściej w miarę zbliżania się frontu grupy specjalnego przeznaczenia stacjonujące w
ustronnych osiedlach leśnych były
dzięki pomocy ludności szybko
rozpoznawane i po uporczywej
walce rozbijane „Zagończyk” zlikwidował grupę w gajówce koło
ŁYNTUP (zginął „Sęk” i wszyscy
„desanciarze” z radiostacją).W podobny sposób rozbiły wydzielone
grypy IV i V Br sowieckie desanty
koło NIESTANISZEK oraz w pobliży KOMAJ.
½V. BUJWIDZE - Wizytacja
V Brygady przez komendanta
„Wilka”
W święto Bożego Ciała do skoncentrowanych w BUJWIDZACH
IV, V, XXIII i XXIV Brygady
przybyli na inspekcję gen.”Wilk”
i jego z-ca ppłk.”Ludwik”. Nadano odznaczenia i stopnie ( ppor.
„Maks”), awanse podoficerskie. Po
naradzie sztabowej utworzono (2gie) zgrupowanie mjra „Węgielnego” w składzie I, IV, XXIII, XIV i
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XXXVI („Żejmiana”) oraz oddziałek „Świr” pod d-ctwem „Klina”,
a V Brygada (wobec zbliżającego
się frontu, by uniknąć zemsty Sowietów, którzy za głowy „Łupaszki” i „Maksa” wyznaczyli wysokie
nagrody) została przesunięta na
zachód w rejon Jezior Sużańskich
z przydziałem do 1-go zgrupowania mjra „Pohoreckiego”, by stamtąd w razie potrzeby odskoczyć w
kierunku WARSZAWY.
V. 2.poł. JANISZKI Rozbicie
garnizonu litewskiego
Akcję rozpoczęła szarża kawalerii kawalerii na bunkry. We
wznieconej kurzawie ruszyła biegiem do ataku kompania szturmowa V-tej Brygady i reszta IV-tej.
Ułani skacząc na bunkry rzucali
do środka granaty, Litwini poddali się z wyjątkiem bronionej przez
cekaem z wieży kościelnej.
V. koniec Obława niemiecka
na wschód od WILNA
Ostrzeżone obie brygady uniknęły (oczyszczającej zaplecze
frontu) silnej obławy niemieckiej.
„Łupaszko” przesunął się w kierunku ŻODZISZEK na kilkudniowy odpoczynek nad rzeką WILIĄ,
a „Ronin” w kierunku POSTAW,
skąd dołączyła do niego polska
konspiracja z białoruskiej policji
(„Samachowy”) z dużą ilością broni pod dowództwem Głowackiego
i podch. Więcławowicza. Utworzono z nich nową kompanię.
VI. pocz. SUŻANY (między
jeziorami) Przesunięcie V Brygady na zachód. Porozumienie z
Łotyszami”
V Brygada przesunęła się w
rejon Jezior Sużańskich, gdzie
doszło do porozumienia ze stacjonującym w pobliżu batalionem łotewskim w miejscowości ŻYNGI
(oddawanie honorów, ostrzeganie,
wymiana haseł, wsparcie amunicją
przez Łotyszów) W czasie rozmów
z udziałem „Maksa” kpt. Prawińsz
oświadczył, że Łotysze nigdy nie
będą strzelać do Polaków. Dalsze kontakty przerwało przybycie
Niemców i przesunięcie Łotyszów
w inne miejsce. Podobne rozmowy prowadził „Ronin” w pobliżu
KLUSZCZAN.
19-20. GLINCISZKI Zasadzka na patrol policji litewskiej
W folwarku GLINCISZKI grupa partyzantów IV i V Brygady
strzałami i hałasem usiłowała wyciągnąć Litwinów z pobliskiego
silnie umocnionego miasteczka
PODBRZEZIE. Zasadzka w pobliskim wąwozie nie udała się (zginął
m.in. „Leliwa”, zabito kilku policjantów litewskich). Następnego
dnia silny oddział litewski i niemieckich formacji pomocniczych)
zmasakrował w sposób okrutny
polską ludność (39 osób, kobiety,
dzieci) GLINCISZEK.
23.VI. DUBINKI. Akcja odwetowa V brygady. Marsz pacyfikacyjny na LITWĘ
Na rozkaz Komendy Okręgu
(wg ulotki pod którą był podpis
„Węgielnego”- wg słów majora
bez jego wiedzy) IV,V, VI, 23,36,
UBK przeszły dawną granicę
litewską w kierunku INTURKI
- MALATY Likwidowano policjantów i urzędników. V Brygada
rozbiła garnizon litewski we wsi
DUBINKI (lit. DUBINGAI), w
trakcie strzelaniny zginęła pewna
ilość cywilów (w tym kobiet i dzieci). Jeszcze w czasie polskie akcji
Litwini (m.in. księża) zwrócili się
z apelem o pojednanie i zaprzestali
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działań agresywnych wobec ludnosci polskiej.
29.VI. PODBRODZIE Wyprowadzenie grupy Polaków z
koszar organizacji „Todt’a”
Polacy z okolic TOMASZOWA
MAZOWIECKIEGO
zmobilizowani do organizacji „Todt’a”
weszli za pośrednictwem „Bąka”
w porozumienie z V Brygadą
przechodząc (ok. 20) do niej z
ciężką bronią maszynową. Akcją
kierowali „Mścisław” i „Lech”. Z
ochotników utworzono drużynę
ckm dowodzoną przez „Nieczuję”
5/6.VII JEWIE
Ostrzelanie
niemieckiej kolumny samochodowej na szosie Wilno – Kowno
6. VII. SUDERWA Zajęcie
miasteczko Suderwa, likwidacja
stacji radiowej Luftwaffe.
Brygada posuwając się na południowy zachód zajęła miasteczko SUDERWA, rozbrajając stację
podsłuchowo-nadawczą Luftwaffe, zdobywając 1 lkm, amunicję,
radiostację i 9 jeńców. W tym dniu
nad ranem odziały Armii Krajowej
przystąpiły do walk o WILNO, a
lotnictwo sowieckie po nocach
bombardowało oświetlając je flarami.
ok.10.VII PONARY przejście
frontu, przeprawa przez WILIĘ
Po kilku dniach V Brygada zatrzymała się w majątku PONARY
nad WILIĄ, gdzie przeskoczył ją
front (?10.VII), a następnie w nocy
przeprawiła się przez WILIĘ m.in.
na drzwiach od stodół.
½VII. Marsz V Brygady na
kierunku OLITY
Bygada kierując się na OLITĘ
przeszła w pobliżu TROK (skąd
„Orszak” dostarczył pewna ilość
broni), koło JEWIA uszkodziła lokomotywę przystosowaną do niszczenia torów, rozbrajając oddziałek Wermachtu. BUTRYMAŃCE
posuwała się między sunącymi na
zachód kolumnami sowieckimi w
kierunku NIEMNA, którego nie
zdołała przekroczyć i zatrzymała
się w niewielkim lesie nad niewielkim jeziorem. W pobliżu stacjonowały różne jednostki sowieckie. W
czasie marszu zmieniono pseudonimy („Łupaszko” > „Żelazny”,
„Maks” > „Skalny”, „Rakoczy”
> „Zenon”) podając się jako od-
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dział przybyły spod WARSZAWY.
Równocześnie „Łupaszko” wysłał „Pancernego” , „Szerszenia” i
„Reginę” po wiadomości do WILNA.
20.VII Rozmowy delegacji V
Brygady z generałem sowieckim,
marsz na pd. wschód
Przybyły kapitan sowiecki
„zaprosił” delegację brygady na
rozmowę z dowództwem frontu.
„Łupaszko” nie znający języka rosyjskiego wysłał „Maksa”/”Skalnego” i „Bohuna” bryczką, która powoził ułan IV PU „Mrok”,
obstawę kawaleryjską prowadził
„Lis”. Relacja „Maksa” z rozmowy: Przedstawił się jako „Skalny”,
komendant
brygady przybyłej
spod WARSZAWY, wracającej
tam by dalej walczyć z Niemcami.
Sowiecki generał zaproponował
rozbicie okrążonej w pobliżu grupy wojsk niemieckich i zapytał o
stan oddziału. „Skalny” oświadczył, że pomocy nie potrzebuje, na
co generał powiedział eto szczekatliwyj wopros (to sprawa delikatna/drażliwa) i kazał czekać do następnego dnia na rozkaz o godz. 8oo
(wg „Lisa” w czasie rozmowy kilkakrotnie nadlatywały niemieckie
samoloty, spędzane przez ogień
pobliskich pelotek). Po powrocie
delegacji przyszedł sowiecki major o nazwisku Tarajew (otyły, nie
frontowiec, z wyglądu funkcjonariusz Smierszu), który przyniósł
rzekomo zabrany polskiemu partyzantowi pistolet „parabellum”,
domagając się pokwitowania
na piśmie z pieczątką Brygady.
„Skalny” oświadczył, że pieczątki
nie posiada, ale może pokwitować
odręcznie, co wzbudziło niezadowolenie sowieckiego majora.
21.VII. Marsz w kierunku PORZECZA, postój we wsi Kobele,
powrót „Reginy” z WILNA
Kiedy do godz. 8 rano rozkaz nie
przyszedł „Łupaszko” podejrzewając podstęp, poderwał wypoczęta
Brygadę ostrym marszem na południowy wschód drogą leśną i następnego dnia dotarła do położonej
koło linii kolejowej wsi Kobele
(Osoczniki), gdzie przybyły „Regina” z wiadomością o rozbrojeniu
Wileńskiej AK (i aresztowaniu
„Pancernego” i „Szerszenia”).
23. VII. DUBINIKI
koło

MARCINKAŃCÓW, rozwiązanie V Brygady
Brygada dotarła do miejscowości DUBINIKI (dziś DUBININKAI po litewskiej stronie granicy)
i koło gajówki JELNIKI przybyło
rano dwóch sowieckich majorów
(w pobliżu były różne jednostki
przyfrontowe) i zażądali, by Brygada udała się na godz. 16-ta do
punktu zbornego koło gajówki
JELNIKI, a kawaleria ma jechać
za nimi od razu. Po odjeździe
Sowietów z Kawalerią ( której
nakazał ucieczkę przy pierwszej
okazji) „Łupaszko” wydał rozkaz rozwiązania V
Brygady,
zwolnił żołnierzy z przysięgi, pozostawić ciężką broń, tabory, zakopać archiwum, a tym którzy chcą
walczyć Niemcami wezwał do
przedzierania się za NIEMEN
do PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ.
8.IX.44 Meldunek „Łupaszki”
do Kom. Okręgu Białostockiego
AK płk. „Mścisława”
okolice
Porozowa
Brygada została zorganizowana
w marcu ub. r. na Wileńszczyźnie
(jez. Narocz), początkowo pod
dow. „Kmicica” . Po rozbrojeniu
brygady przez sow. partyz. i rozstrzelaniu dowódcy, co miało miejsce w dniu, w którym miałem z rozkazu K. O. dołączyć do brygady,
rozpocząłem działanie z przydzielonym mi patrolem, zadaniem było
ściągnięcie ludzi z rozbrojonej brygady, a wcielonych do szeregów
czerwonej partyz. polskiej. Około
35% wcielonych wstąpiło w szeregi mojej brygady. Od września
ub. r. rozkazem Kom.Okr. Wilno
został przydzielony brygadzie teren operacyjny obejmujący rejony
Podbrodzia, Michaliszek, Świra,
Kiemieliszek i Postaw. W tym czasie brygada w 80% zaangażowana
była w walkach z partyzantką sow.
Sytuacja ta w niczym się nie zmieniła, nawet po prowadzonych pertraktacjach przez Kom. Okr. gen.
„Wilka”, a władzami partyz. sow.
Wynikiem tej sytuacji otrzymałem
ustną obietnicę Kom. Okr., że w
wypadku zbliżania się frontu brygada zawczasu zostanie wycofana
na zachód. W czerwcu b.] r. brygada rozkazem Kom. Okr. na swych
terenach operacyjnych pozostawia
zorganizowaną przez siebie 4-tą

brygadę, a sama jako bryg. dys
pozycyjna Kom. Okr. przeniesiona
zostaje na tereny przyległe do Wilna (Sużany). Zadaniem brygady
na nowym terenie była reorganizacja, która w myśl rozkazu miała
brygadę przekształcić w jednostkę
o składzie 3-ch szwadronów w
barwach 4 PU. oraz komp. szturmowej o 3 plut.. W czasie pracy
reorganizacyjnej, ze zbliżeniem
się frontu, w myśl otrzymanej
obietnicy Kom. Okr. kontynuuję
marsz bryg. na zachód. W drodze,
rozkazem zcy Kom. Okr. brygada
zostaje skierowana do Suderwy
(płn. od Wilna), gdzie ma oczekiwać dalszych rozkazów od Kom.
Okr., względnie od zastępcy Kom.
Okr. Po dwóch dniach oczekiwania i wysyłania gońców do Wilna
żadnych rozkazów nie otrzymuję.
Zbliżanie się frontu zmusza mnie
do wycofania się na zachód. Przed
przejściem rz. Wilii otrzymuję od
nieznanego mi pana pod pseudonimem „Jan” informację, że skoncentrowane brygady mają uderzyć
na Wilno. Ponieważ sprzeczne
to było z obietnicą daną mi przez
Kom. Okr. i dosłownie groziłoby zagładą brygady, zażądałem
rozkazu na piśmie, choćby od wymienionego p. “Jana”. Nie otrzymawszy go, gdyż jak twierdził nie
jest do tego upoważnionym, skierowałem marsz brygady na zachód.
Szybkość z jaką front się przesuwał
spowodowała, że zamiast na tyłach
niemieckich brygada znalazła się
na tyłach sowieckich. Brygada maszerując przez teren. na którym nie
była znana, szuka przejścia przez
Niemen i udarna się w lasy Augustowskie. Dłuższe zatrzymanie się
frontu na Niemnie uniemożliwia
wykonanie planu, a wzmaga zainteresowanie bolszewików brygadą.
Na podstawie mylnych informacji otrzymanych z Wilna wysyłam
swego zastępcę i dwóch łączników
do Wilna w celu otrzymania jakiś
rozkazów. Wszyscy zostali aresztowani, a jedna łączniczka, której
udało się zbiec przedstawiła prawdziwą sytuację w jakiej znalazły
się brygady walczące o Wilno. To
powoduje zmianę mojego pseudonimu, nazwy brygady i intensywny
marsz na południe. Jednak już na
drugi dzień jesteśmy poszukiwani
przez oficerów z armii sow. i trze-
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ciego dnia proszeni o pomoc w akcji, którą organizują przeciwko oddziałom niemieckim pozostałym na
tyłach, żądając żeby kawaleria natychmiast udała się z nimi w celu
wystawienia placówek, a reszta
brygady stawiła się na godz. 16-tą.
Szwadron 2-gi i część 3 udały się
z oficerami sowieckimi z poufnym
rozkazem, że jeśli reszta brygady
nie nadejdzie do godz. 12.00, mają
zejść z posterunku, iść w las i przedzierać się na Puszczę Augustowską. W tym samym czasie drobnymi grupami rozpuściłem brygadę
z tym samym rozkazem, orientując
się, że jest to podstęp ze strony bolszewików, w celu wprowadzenie
brygady w zasadzkę. Szwadron 2 i
część 3 nie mogły wykonać rozkazu, gdyż natychmiast po przybyciu
na miejsce zostali rozbrojeni i dziś
znajdują się w obozach koncentracyjnych w Grodnie i Miednikach.
Sytuacja na froncie zmienia moją
decyzję i przez napotkanych ludzi z
siatki staram się powiadomić swoje oddziały o zmianie kierunku, początkowo Białystok — Warszawa
na następnie obrane swoje m. p.
Równocześnie staram się nawiązać kontakt z władzami zwierzchnimi w Wołkowysku i Białymstoku.
Dwa z moich oddziałów przeszły
do Puszczy Augustowskiej. Jeden
w składzie b. znacznie uszczuplonym ze względu na napotkane
trudności, szczególnie przy prze
chodzeniu rzek wpław (spowodowało to odpadanie ludzi), dołączył
do mnie. Drugi w sile ok. 80 ludzi
w drodze został koło Białegostoku rozbrojony i wcielony do „kościuszkowców”. Obecne moje m. p.
może być wskazane przez oddawcę. Obecnie uważam, że zadaniem
moim z powodu braku należytego
kontaktu i odpowiednich (kontaktów) rozkazów, jest przetrwanie
pewnego okresu czasu, który przeznaczony jest na organizację, ściągnięcie rozpuszczonych drobnych
oddziałów i intensywne szkolenie i
udzielanie schronienia tym, którzy
zagrożeni poborem idą w las. Są to
moje wytyczne do czasu otrzymania konkretnych rozkazów.
Za komendanta V Brygady
st.strzelec „Elila” [Elwira Brodowicz]
C.D.N

STOWARZYSZENIE KRESY WSCHODNIE - DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ
Stowarzyszenie zarejestrowano w październiku 2014r w celu:
„ zachowania pamięci o Kresach Południowo - Wschodnich „ obrony prawdy historycznej o Wołyniu i Kresach
Południowo - Wschodnich „ wybudowania w Szczecinie pomnika poświęconego ofiarom nacjonalizmu
Ukraińskiego z lat 1939-1947 „ upamiętniania rocznic historycznych I wydarzeń kresowych „ edukowania
młodego pokolenia „ wydawania kwartalnika „ Szczecińskie Zeszyty Kresowe” „ utworzenia
archiwum oraz biblioteki i czytelni.

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

16 1950 0001 2006 6204 0678 0002
kontakt, tel. 792 50 06 04, 601 58 16 53, 601 80 08 56
e-mai:biuro@kresywschodnie.org.pl
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Wspomnienia z Trójcy k. Zabłotowa
Edward Laskowski

/ Przy podobnym warsztacie tkackim zastrzelono Feliksa Laskowskiego

dziećmi w mieście.

/ Ludwika Moździerz (2003r.)

Ta relacja została nagrana przez
autora tej publikacji w 2003 roku
z dawną mieszkanką Trójcy w
powiecie śniatynskim - Ludwiką
Moździerz, mieszkującą niegdyś
w Lubięcinie k. Nowej Soli. Pani
Ludwika niestety już nie żyje.
Feliks Laskowski - to dziadek
autora, pochowany we wspólnej
mogile w Trójcy wraz z dwunastoma członkami jego rodziny.

„Urodziłam się w 1920 roku w
Trójcy. Mój ojciec zmarł, kiedy
miałam zaledwie jeden rok. Żyliśmy z matką, siostrą i bratem,
pomagając sobie nawzajem.
W 1935 roku wyszłam za mąż.
W 1939 roku mąż poszedł na
wojnę.

ktoś z wartowników zapukał w
okno i zawołał: „Uciekajcie, bo
banderowcy są! ” No, ale gdzie
tu uciekać, uciekaliśmy do sadu.
Jeszcze nie wiedzieliśmy, czy to
partyzantka, czy banderowcy.
Uciekałyśmy razem z sąsiadką. Miałam dziecko na rękach
i wtenczas usłyszałam strzał.
Moja sąsiadka była przestrzelona w ramię, a ja byłam przestrzelona w plecy tak, że na piersi
wyszła mi kula. Przyszłam do
domu i tu zemdlałam. Nie było
tu lekarza, nastał wieczór i znowu szliśmy się chować. Mąż zaprowadził mnie do takiego niewykończonego domu, tam nocowałam. Później nadal nie byłam
u lekarza
i tak męczyło
mnie to przez siedem miesięcy,
nie mogłam z bólu się schylić.

W międzyczasie zaczęło się coś
dziać z tymi ukraińskimi bandami. 23 marca 1944 roku szłam po
wodę i widziałam na drodze żółte tabletki rozsypane cieniutko,
cieniutko jedna po drugiej. Byłam zdziwiona, co to za znak jest,
a w nocy wyszliśmy z domu, bo
już mówili, że trzeba się chować,
bo banda chodzi
i nic nie
wiadomo co robić. Poszliśmy do
domu jednego Ukraińca. Miałam
ze sobą małego czteroletniego
syna. W nocy mężczyźni trzymali wartę i gdyby działo się coś
niedobrego, to nam powiedzą, by
gdzieś uciekać. I właśnie w nocy

23 października 1944 roku moi
chłopcy gdzieś tam biegali, przybiegli do domu i powiedzieli,
że w lesie są banderowcy. Mąż
zawsze mówił, że z nikim się nie
kłócił, nie ma żadnego wroga, że
się nikogo nie boi. Ale mieliśmy
troje dzieci
i
powiedziałam, że pójdę do miasta na noc. To już było po południu. Mąż pracował w mieście
(Zabłotowie) i wracał do domu
na wieczór. Bałam się, że jak będzie wracał do domu, to go banderowcy złapią. Chciałam wyjść
jemu naprzeciw, dać znać o zagrożeniu i byśmy spali razem z

Wspomina Pani Ludwika.

Powiedziałam synom Tońkowi
i Frankowi, by poszli nad brzeg
Prutu: „tam będziecie czekać,
a ja z małą 4,5 letnią córeczką
przyjdę i razem przez tą wodę
przejdziemy na drugi brzeg”. Oni
czekali, ale ja już nie zdążyłam.
Wtenczas na drogę wyszła Bronisława Kotarska, córka Feliksa
Laskowskiego. Koło niej stała
jej córka i dziewczynka ukraińska. Ona taka wystraszona pyta:
„gdzie ty idziesz?” A ja mówię,
że do Zabłotowa. A ona mówi:
„Niech się dzieje Boska Wola,
nie idę teraz, już jak jutro wyjadę do Zabłotowa, to do Trójcy

nie wrócę.” Nie wiedziałam, że
ona ma gdzieś schron. Obróciłam się, patrzę, a banderowcy idą
dwójkami, wszyscy poubierani
w płaszcze niemieckie, polskie,
jakie tylko mieli, siwe, różne.
Szli tak wszyscy z karabinami.
Bronia jak ich zobaczyła, nie
zdążyła mi nic powiedzieć i uciekła ze strachu. Myślałam, że pobiegła do domu. Przychodzę do
kuchni, a jej nie ma. Jej córka i
dziewczynka ukraińska przyszły
za mną do kuchni. Ojciec Broni,
Feliks Laskowski robił płótno,
miał warsztat tkacki. Mówię do
niego: „Panie Laskowski, banderowcy są już tutaj.” A on mówi:
„Nie. To chyba partyzantka, ja

siadam za warsztat”. On siadł za
warsztat, a ja wsunęłam się pod
łóżko. Koło tego łóżka stała maszyna do szycia i stół,
a
w wózku leżało małe dziecko.
Weszłam tam pod to łóżko i moja
córeczka Wandzia ze mną i tylko
pomyślałam sobie wtedy, żeby
mnie nie męczyli, może mnie
zastrzelą i nie będę się tak męczyć. Te dwie dziewczynki były
na środku kuchni.
Wszedł banderowiec, twarzy
jego nie widziałam. Miał wysokie buty i długi płaszcz z wojskowy. Zapytał tego dziadka po
ukraińsku: „Wy Palaki ?”. Ale on
nawet nie zdążył odpowiedzieć i

/ Przy podobnym warsztacie tkackim zastrzelono Feliksa Laskowskiego

www.ksi.btx.pl

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

/ Mogiła pomordowanych w Trójcy

banderowiec od razu go zastrzelił. Widziałam, jak się wywrócił
nogami do góry i już leżał. Wtenczas banderowiec zaczął strzelać
po całym mieszkaniu. Zastrzelił
córkę Broni, ukraińską dziewczynkę
i moją córkę
leżącą przy mnie pod łóżkiem.
Ja zostałam postrzelona serią w
nogę. Wtedy wszedł drugi banderowiec i powiedział: „Weź
słomy z siennika, zwiń, rzuć na
wózek i zapal.” Zaczęło się wokół palić. Wybili okno wpierw w
kuchni, a potem w drugim pokoju, aby był przeciąg. Zapalili łóżko, pod którym leżałam. Zaczął
się palić mój żakiet, w którym
później przyjechałam do Polski.
Gdy banderowcy wyszli do drugiego pokoju, ja pomalutku

/ Modlitwa za pomordowanych

/ Pamiątkowa tablica pod krzyżem w Trójcy

wysunęłam się spod płonącego łóżka pod stół i tam leżałam
ranna. Po chwili przyszli drudzy banderowcy i mówią, żeby
szukać tytoniu, wódki, bieliznę,
prześcieradła, męskie ubrania.
Wszystko to zabierali na wozy.
Potem zaczęli wszystko rozbijać w drugim pokoju. Zaczęło
się robić duszno od dymu i trochę ciemno. Bałam się, że spalę
się tam żywcem. Wyczołgałam
się na korytarz, na próg, z wyjściem na ogród. Zobaczyłam, jak
banderowcy ciągnęli sąsiadkę,
wrzucili na zaprzęgnięty wóz,
zawieźli ją do domu i tam zamordowali. Wystraszona wróciłam z powrotem na korytarz,
położyłam się i czekałam, co dalej będzie. Ale robiło się ciemno
i musiałam wyjść z płonącego
domu.
Po kolanach przeczołgałam się
przez drogę do Ukraińca o nazwisku Hrynyk. Tam była jego
córka i synowa. A ja dalej czołgałam się rowem po kolanach aż
do ich bramy. A oni rozmawiali
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bardzo nerwowo. Ich synowa
podeszła do bramy i zobaczyła
mnie leżącą we krwi. Poprosiłam ją, żeby mnie przenocowała do rana, bo męża nie ma w
domu. Na pewno się odwdzięczy
za pomoc w przechowaniu. Ona
wzięła mnie do stodoły i schowała pod młynek do czyszczenia
ziarna. Przykryła mnie słomą i ja
tam leżałam całą noc zziębnięta
i wykrwawiona. Nad ranem było
słychać strzały wojsk sowieckich
od strony Zabłotowa w kierunku
Trójcy. Gdy nie było już banderowców, wczesnym rankiem
Ukrainki przyprowadziły mnie
do ich mieszkania i poczęstowały zsiadłym mlekiem. Rano
przyszedł po mnie mąż z jednym uzbrojonym Żydem, który
ostrym tonem zapytał Hrynyków
dlaczego domy polskie spalone a
ich stoi cały, dlaczego ranną nie
zawieźli wozem do lekarza. Synowa tłumaczyła się, że nie było
czym zawieźć, bo na wozie są
kartofle. Ten Żyd polecił natychmiast zrzucić ziemniaki, wyścielić wóz słomą i tak okrwawioną
zawieźć mnie do ukraińskiego
lekarza w Zabłotowie. Lekarz
powiedział, że nie jest tak źle,
założył mi kilka szwów i tyle ja
byłam u lekarza. Mąż sam robił
maści, smarował i bandażował
rany. Aż do lutego nie chodziłam
o własnych siłach. Podpierałam
się dwoma kulami. Lekarz powiedział, że już nigdy nie będę
sprawnie chodzić. Pierwsze tygodnie mieszkaliśmy u znajomego kowala,
a
później w dużej hali fabrycznej
nieczynnej fabryki papierosów
w Zabłotowie. W lutym 1945
roku, pierwszym transportem,
z mężem i dwójką synów, byliśmy „repatriowani” do Polski, na
Ziemie Zachodnie. Panie w Zabłotowie namawiały mnie, abym
jeszcze nie wyjeżdżała do Polski, bo noga jeszcze się nie zagoiła
i mogę umrzeć w
drodze. Ale ja wolałam umrzeć
w drodze, niż być zamordowana
przez banderowców, bo oni nadal na nas napadali. Jechaliśmy
pociągiem towarowym siedem
tygodni aż do Nowego Tomyśla.
Tym pierwszym transportem jechały też moje uratowane rodziny. Powiatowy Urząd Repatriacyjny skierował nas do Jabłonny.
Zamieszkaliśmy na niewielkim
poniemieckim gospodarstwie na
skraju wsi.
Mąż prowadził wiejską kuźnię, z zawodu
był kowalem. Tutaj urodziłam
jeszcze córkę Wandę i syna Jana.
Rozpoczęliśmy nowe życie „na
nowej ziemi”. Po kilkunastu latach przeprowadziliśmy się do
Lubięcina. Tutaj, mąż wraz z synem prowadził warsztat ślusarsko-samochodowy.
Tekst i zdjęcia: Edward Laskowski
Wspomnienia są fragmentem
książki autora „Ocalić od zapomnienia”, którą można nabyć
pod nr tel. 606 710 036 e-mail
edward-las@o2.pl
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Zburzone przez Ukraińców kościoły
w diecezji łuckiej 1941 – 1945.
Stanisaw Żurek

1. Aleksandria, miasteczko, pow.
Równe. W 1943 roku Ukraińcy
zniszczyli kościół parafialny pw.
Zaślubin Najświętszej Marii Panny. „Parafia Zaślubin Najświętszej Marii Panny w Aleksandrii,
erygowana w XVII wieku. Kościół zniszczony przez Ukraińców
w 1943 r. Po 1945 roku w części
urządzono bibliotekę.” (http://
ziemlak.republika.pl/diecezja/
diecezja.html#Włodzimierski ).
2. Annowola, kolonia,
pow.
Kostopol. 28 marca 1943 roku
Ukraińcy po napadzie na ludność
polską zniszczyli kościół parafialny pw. Błogosławionego Czesława. (http://ziemlak.republika.pl/
diecezja/diecezja.html#Włodzimierski ). „Kościół pw. Błogosławionego Czesława, drewniany,
zbudowany w 1926 r. przez hrabiego Pruszyńskiego oraz innych
darczyńców i wiernych. Parafia
erygowana w 1924 r.. Kościół
został zniszczony przez UPA w
marcu 1943 r.” (Za: http://www.
wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
3. Beresteczko, miasteczko, pow.
Horochów: „Kościół pw. Trójcy Świętej. Niegdyś klasztor oo.
Trynitarzy (1698-1832). Pierwszy kościół drewniany pw. św.
Andrzeja Apostoła zbudowany
został w połowie XVII w. Nowy
murowany, wzniesiony w latach
1711-33 przez Tomasza Karczewskiego, kasztelana halickiego, właściciela Beresteczka. Wykończony kosztem Zamoyskiego,
starosty lubelskiego. Do 1920 r.
w kościele tym przechowywana była szabla księcia Jeremiego
Wiśniowieckiego, którą ukradli
bolszewicy. Obecnie kościół jest
w ruinie. Większa część dachu
pokryta jest papą bitumiczną.
Brak okien. Wejście do kościoła jest zamknięte. Obok kościoła
znajduje się dzwonnica z pustymi
miejscami na 3 dzwony. W części placu kościelnego za prezbiterium (zakrystia?) znajduje się
zwalisko gruzu i śmieci. Na ścianach kościoła widoczne są pęknięcia. Kaplice na terenie parafii:
Peremyle, Werbeń, na cmentarzu
i w domu Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi w Beresteczku
wszystkie zniszczone w nie znanych nam okolicznościach” (Za:
http://www.wolhynia.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
4. Berezne, miasteczko, pow. Kostopol. W czerwcu 1945 roku po
ekspatriacji Polaków Ukraińcy
ograbili i zdewastowali empirowy
kościół murowany pw. św. Kajetana z lat 1813 – 1817 fundacji
Michała Korzeniowskiego (Siemaszko..., s. 199).

5. Bereżnica, miasteczko, pow.
Sarny. W 1943 roku UPA zniszczyła kościół parafialny pw.
Świętego Rafała Archanioła odbudowany w 1927 roku w stylu barkowym. Pierwszy kościół
drewniany został wzniesiony w
1614 r. przez Janusza Ostrogskiego. Uległ on spaleniu na początku XVII w. podczas najazdu nieprzyjacielskiego. Na jego
miejscu, staraniem Bolesława
Skirmunta, został wybudowany
w 1726 r. nowy kościół, również
drewniany, w stylu barokowym,
ale z murowanym prezbiterium.
W 1927 r. trąba powietrzna zerwała dach z kościoła. W latach
następnych staraniem wiernych
oraz proboszcza ks. Władysława
Mańkę, kościół został w całości
odbudowany i był budowlą murowaną. W ołtarzu głównym od
1681 r. znajdował się cudowny
obraz Matki Boskiej nieznanego autora. U dołu srebrnej szaty
znajdował się napis: „Cor meum
sub pedibus tuis o sanctissima”.
Jego dalsze losy po zburzeniu
świątyni są nieznane. Obecnie z
barokowego kościoła zachował
się jedynie mały fragment muru.
Kościół ograbili, a następnie
wypalili wnętrze banderowcy w
1943 lub 1944 roku. Latem 1954
r. jednostka wojskowa z Sarn
wysadziła w powietrze mury kościelne. Z cegły kościoła wybudowano w Sarnach dwa obiekty:
brygadę traktorową i wyrzutnię
rakiet strategicznych. (Za: http://
www.wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=209&catid=25&Itemid=101
). „Parafia Świętego Rafała Archanioła w Bereźnicy, erygowana w 1614 r. Kościół zniszczony
przez Ukraińców w 1943 roku,
a ostatecznie został rozebrany w
1954 roku.” (http://ziemlak.republika.pl/diecezja/diecezja.html#Włodzimierski ).
6. Białozórka, miasteczko, pow.
Krzemieniec. W 1943 roku, po
sierpniowych mordach na ludności polskiej, UPA spaliła i zburzyła rzymskokatolicką kaplicę
cmentarną, murowaną, pełniącą
funkcję kościoła (sam kościół
był w budowie) (Siemaszko..., s.
414). „Parafia Świętego Rocha
w Białozórce, pierwsza parafia
była erygowana w 1768 roku, ale
w 1869 roku kościół zamknięto i
zburzono z rozkazu władz carskich. W 1921 r. reerygowano parafię budując kaplicę, właściwy
kościół był w budowie. Kaplicę
i kościół zniszczyli w 1943 roku
Ukraińcy.” (http://ziemlak.republika.pl/diecezja/diecezja.html#Włodzimierski ). „Kościół parafialny pw. św. Rocha. Pierwszy,
pw. Zwiastowania NMP, murowany, został wybudowany staraniem
hrabiego Adama Brzostowskiego
i jego żony Teofili z Ogińskich
w.1768 r. W 1889 r. rząd carski

kościół zamknął, a następnie zburzył. Pozostała jedynie plebania.
Łaskami słynący obraz św. Rocha
został przeniesiony do Łanowiec.
W 1921 r. parafia została reerektowana; funkcję kościoła parafialnego spełniała kaplica cmentarna,
do której został przeniesiony obraz św. Rocha. Kaplica cmentarna czynna była do lipca 1943 r., a
następnie została i zburzona przez
UPA. Pozostała po niej tylko sterta gruzu. Nie wykończony kościół służy obecnie jako spichlerz
i magazyn mąki dla miejscowego
kołchozu. Dwa boczne wejścia są
zamurowane. Przez prezbiterium
urządzono wjazd dla maszyn kołchozowych. Na cmentarzu parafialnym urządzono pastwisko dla
bydła. Zachowało się kilkanaście
pomników z XIX w. Brak jest informacji co się stało z łaskami słynącym obrazem św. Rocha.” (Za:
http://www.wolhynia.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101). We wsi Białozurka
w roku 1943 miał miejsce napad
nacjonalistów ukraińskich na kościół katolicki, w którym zginęło
kilkudziesięciu Polaków. (http://
www.publixo.com/text/0/t/7982/
title/Szumsk_i_Lanowce ).
7. Boremel, miasteczko, pow.
Dubno. Jesienią 1943 roku UPA
zniszczyła kościół pw. Świętej
Trójcy z ok. 1782 roku. „Kościół
pw. Trójcy Świętej - murowany, wykończony około 1782 r.
przez Kunegundę z Sanguszków
i Franciszka Czackich. W 1830 r.
zamknięty przez władze carskie i
przekazany prawosławnym, odzyskany ponownie w 1920 r. W
kościele znajdował się cudowny
obraz Pana Jezusa z 1773 r. Zasłynął on swego czasu w całej
Rzeczypospolitej. W 1773 r. po
rozbiorze Polski Pan Jezus w obrazie boremelskim płakał krwawymi łzami. Prawdopodobnie po
1840 r. obraz został wywieziony
przez ostatniego proboszcza i
umieszczony w kościele w Tajkurach. Po 1920 r. już nie powrócił do parafii. Brak informacji o
jego dalszych losach. W czasie
II wojny światowej, prawosławni
ponownie przejęli kościół, a nabożeństwa katolickie odbywały
się w domu u T K. Wysockich. W
czerwcu 1943 r. UPA przeprowadziła masowe mordy na terenie
parafii. Częściowo zniszczony
został również kościół (jesień
1943). Kościół decyzją władz obwodowych w 1951 r, został przekazany na klub, a następnie został
w latach pięćdziesiątych całkowicie zburzony (ok. 1955 roku).
Obecnie z kościoła nic się nie zachowało. Na miejscu kościoła jest
prywatny dom i pole.
Kaplica: w Kołodeżu, murowana
w 1928 r. przez Jana Wysockiego;
jej los jest nam bliżej nie znany,

prawdopodobnie zniszczona. (za:
http://www.wolhynia.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=209&catid=25&Itemid=101 ).
8. Bystrzyce, wieś, pow. Kostopol. W 1943 roku Ukraińcy zniszczyli kościół parafialny. Funkcję
kościoła spełniała kaplica pałacowa, murowana z 1849 r. Zdewastowana i zniszczona w 1943
r. przez UPA, obecnie w ruinie.
Nabożeństwa w tej kaplicy odprawiał (ostatnie) o. Serafin Kaszuba. (Za: http://www.wolhynia.
pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
9. Chinocze, kolonia, pow. Sarny.
W 1943 roku Ukraińcy zniszczyli kościół (kaplica) parafialny.
(http://ziemlak.republika.pl/diecezja/diecezja.html#Włodzimierski ).
10. Chołoniewicze, wieś, pow.
Łuck: „Funkcję kościoła parafialnego spełniała drewniana kaplica
z 1754 r., odnowiona w 1914 r.
przez parafian. Kaplica zniszczona po 1945 r.
Kaplica z 1800 r. w Lipnie,
obecnie nie istnieje. http://www.
wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101
11. Chrynów, wieś, pow. Włodzimierz Wołyński. 11 lipca 1943
roku w czasie nabożeństwa Ukraińcy zamordowali 200 osób, a
kościół spalili. (http://ziemlak.
republika.pl/diecezja/diecezja.
html#Włodzimierski ). „Kościół
parafialny, drewniany, wybudowany w latach 1935-36, staraniem wiernych, pod administracją
ks. Stanisława Symona - pierwszego proboszcza. Parafia została
utworzona w 1937 r. i istniała do
11 lipca 1943 r., kiedy to banderowcy zamordowali ponad 200
wiernych w czasie nabożeństwa.
Zginął przy ołtarzu ks. Jan Kotwicki. Kościół został spalony.”
(http://www.wolhynia.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=199&catid=25&Itemid=101 ).
12. Czartorysk, wieś, pow. Łuck:
„Kościół parafialny oraz klasztor
należały dawniej do oo. Dominikanów (1639-1831). Kościół z
cegły ufundował Andrzej Leszczyński w 1639 r., wojewoda dorpacki. W 1831 r. rosyjskie władze gubernialne kościół i klasztor
skonfiskowały i przekazały na
cerkiew prawosławną. W 1915
r. klasztor został zniszczony. Parafia została erygowana w 1920
r. Wkrótce staraniem wiernych i
ks. Apolinarego Tarnogórskiego
w 1930 r. kościół został odrestaurowany. W podziemiach znajdo-

wały się grobowce Czartoryskich
i okolicznej szlachty. W 1920 r.
kościół został częściowo zniszczony, splądrowany i ograbiony
przez bolszewików. Odrestaurowany w latach dwudziestych,
dzięki ofiarom wiernych, dotacji
Urzędu Konserwatorskiego w
Łucku, Ministerstwa Robót Publicznych i właścicieli lasów:
Księżopolskiego, Siennickiego
i Sittauera. Zniszczony po 1945
r., obecnie w ruinie. (za: http://
www.wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=209&catid=25&Itemid=101
).
13. Dermanka, wieś, pow. Kostopol. W czerwcu 1943 roku Ukraińcy zniszczyli kościół parafialny
pw. Świętego Izydora Oracza.
(http://ziemlak.republika.pl/diecezja/diecezja.html#Włodzimierski ). Kościół pw. św. Izydora
Oracza, drewniany, został wybudowany w 1932 r. ze składek
wiernych przez proboszcza, ks.
Leonarda Samosenkę z Ludwipola. Kościół został ograbiony
i zdewastowany, a następnie rozebrany przez banderowców w
czerwcu lub lipcu 1943 r., wtedy
też zginęła większość wiernych.
Wieś i plebania zostały spalone.
Ostatnim proboszczem był o. Serafin Kaszuba. Obecnie zachował
się jedynie zdewastowany i zarośnięty cmentarz parafialny. (Za:
http://www.wolhynia.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
14. Domaninka Duża, wieś, pow.
Krzemieniec. Latem 1943 roku
UPA zniszczyła drewniany kościół z 1700 roku, z łaskami słynącym obrazem Matki Boskiej
Częstochowskiej (Siemaszko...,
s. 477).
15. Drańcza Polska, wieś, pow.
Dubno. W 1943 roku UPA całkowicie zniszczyła murowany kościół parafialny z 1925 roku. „Kościół murowany, wybudowany w
1925 r. przez parafian i ks. Franciszka Topolnickiego - proboszcza z Radziwiłłowa. Kościół został całkowicie zniszczony przez
UPA w 1943 r., wierni częściowo wymordowani (marzec 1943
r.)”. (za: http://www.wolhynia.
pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
16. Drużkopol, miasteczko, pow.
Horochów. W nocy z 6 na 7 stycznia 1944 roku: „upowcy wysadzili
w powietrze kościół rzymskokatolicki pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP i św. Stanisława Biskupa z
XIX w.. Wraz z kościołem zniszczony został łaskami słynący
obraz Niepokalanego Poczęcia
NMP” (Siemaszko..., s. 128).
„Parafia Nawiedzenia Najświęt-
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szej Marii Panny w Drużkopolu,
pierwsza parafia i klasztor ojców
Franciszkanów w 1692 roku, w
końcu XVIII wieku powstał kościół murowany pod wezwaniem,
ale został w 1832 roku skasowany, Nowy kościół wybudowano
około 1900 roku. Kościół zniszczony przez Ukraińców w nocy z
6/7 stycznia 1944 roku, pozostał w
ruinie”. (http://ziemlak.republika.pl/diecezja/diecezja.html#Włodzimierski ). W latach 16921832 istniał kościół i klasztor
oo. Franciszkanów, ufundowane
przez Stanisława Drużkiewicza,
kasztelana chełmskiego. Kościół
i klasztor były drewniane. Pod
koniec XVIII w. Wojciech Rzyszczewski (1786) wzniósł nowy
murowany klasztor i kościół pw.
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i św. Stanisława Bpa. W 1832 r. rząd carski
klasztor skasował, kościół został
rozebrany, a na jego miejscu wybudowano cerkiew. Nowy kościół
murowany zbudowała na cmentarzu Maria hrabina Ledóchowska.
W czasie I wojny światowej kościół został poważnie uszkodzony
(szczególnie wieża) przez artylerię niemiecką. Odrestaurowany w
latach 30-tych przez parafian i ks.
Jana Nowaka - miejscowego proboszcza. W wielkim ołtarzu znajdował się łaskami słynący obraz
Niepokalanego Poczęcia NMP.
Było to dzieło nieznanego mistrza
szkoły włoskiej. Obraz posiadał
pozłacaną, srebrną sukienkę i
był koronowany. Po wielu latach
poszukiwań, dzięki ofiarności i
pracy p. Eugeniusza Johanowicza
z Łodzi, udało się odtworzyć ten
obraz. Oryginał został zniszczony
przez banderowców razem z kościołem (6/7.01.1944 r.). Kopia
została poświęcona przez papieża
Jana Pawła II w dn. 13.06.1987
r. i przekazana w dn. 26.10.1992
r. do parafii rzymskokatolickiej
w Malinie (diec. żytomierska).
Kościół z 6 na 7 stycznia 1944
r. został wysadzony w powietrze
również przez UPA.
Do parafii należały kaplice: w
Bużanach (drewniana) i Zagajach (murowana - 1910). Kaplice zostały zniszczone przez
UPA w 1943 r.. (Za: http://www.
wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
17. Hłuboczek, wieś, pow. Równe. W lipcu 1943 roku upowcy
spalili drewniany kościół rzymskokatolicki pw. Najświętszej
Marii Panny Królowej Polski, postawiony w 1927 roku. (Siemaszko..., s. 683). „Kościół parafialny
pw. Najświętszej Marii Panny
Królowej Polski, drewniany. Został zbudowany w 1927 r. ze składek parafian i staraniem żołnierzy
Korpusu Ochrony Pogranicza.
Na miejscu kościoła znajduje się
plac przy drodze i strefa ochronna
wieży ciśnieniowej. Po budynku
kościoła nie ma żadnych śladów.
Został zniszczony w latach czterdziestych, podobnie jak kaplica w
Milatynie, w bliżej nie znanych
okolicznościach.”
(Za: http://
www.wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=199&catid=25&Itemid=101
).

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
18. Hnidawa (Gnidawa), wieś,
pow. Łuck, „Nocą, w wigilię Bożego Narodzenia 1943r. bandy
UPA zaatakowały wioskę Gnidawę, leżącą nieopodal Łucka. Wymordowali ludność, część została
spalona w kościele, część w swoich domach. Pradziadek Felicjan
przyszedł tam rano, domy jeszcze
się paliły, pomagał ratować ludzi.
Ze zgrozą wspominał obraz zniszczenia i bestialstwa dokonany
przez Ukraińców”. Wioska Gnidawa występuje jako przedmieście Łucka o nazwie Hnidawa.
(„Ocalić od zapomnienia”. Praca
na konkurs pt: „Korzenie wielu
głubczyczan są na Kresach” . Rafał Litwinowicz , uczeń Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Baborowie. W: Kresowy Serwis Informacyjny nr 6 z 2013 r.).
19. Hołoby,wieś, pow. Kowel. W
1943 roku Ukraińcy obrabowali
i zdemolowali barokowy kościół
murowany pw. św. Michała Archanioła z 1713 roku. (Siemaszko..., s. 333).
20. Horodno, wieś, pow. Luboml.
Kościół parafialny pw. św. Trójcy
w mieście powiatowym Luboml
posiadał filialną kaplicę we wsi
Horodno. W 1943 r. większość
parafian została zamordowana
przez UPA, część uciekła za Bug
lub została ekspatriowana w 1944
r. Wtedy też zostały sprofanowane i zniszczone kaplice w Maszowie i Horodnie. http://www.
wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=209&catid=25&Itemid=101 ).
21. Huta Stepańska, kolonia, pow.
Kostopol. 19 lipca 1943 roku po
napadzie na ludność polską Ukraińcy spalili kościół parafialny pw.
Najświętszego Serca Jezusowego. „Kościół pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa (wcześniej kaplica), drewniany. Parafia utworzona w 1922 r. z podziału parafii
stepańskiej. Nowy, bardzo oryginalny, drewniany kościół zbudowany został w stylu zakopiańskim z ofiar wiernych i pod administracją ks. Aleksandra Czabana
- miejscowego proboszcza. Kryty
był szerokimi gontami sosnowymi ze strzelistą wieżą górującą
nad okolicą. Kościół został spalony przez banderowców po napadzie 19/20 lipca 1943 r. Zginęło
wtedy ok. 250 wiernych.” (Za:
http://www.wolhynia.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
22. Jałowicze, wieś, pow. Dubno: „Kościół pw. Objawienia Naświętszej Marii Panny. Pierwszy
kościół, drewniany, został wybudowany przez Samuela Dolmata Isajkowskiego (dekret Sądu
Ziemskiego Łuckiego dla Tomasza Leżeńskiego - bpa łuckiego
i brzeskiego z 25 maja 1669 r.).
Nowy, murowany, został wybudowany w 1716 r. ze składek i ofiar
wiernych oraz staraniem Władysława Krzyszkowskiego - starosty włodzimierskiego. Był pod
administracją oo. Dominikanów
do 1851 r. Wtedy został przekazany duchowieństwu świeckiemu.
Kaplica murowana w Ostrożcu z
1934 r., wybudowana przez rodzi-

nę Ledóchowskich. W czerwcu
1943 r. miejscowi Polacy bronili
się skutecznie w tej kaplicy przed
banderowcami, którzy zorganizowali masowe rzezie Polaków na
terenie parafii. Obecnie kościół w
Jałowiczach i kaplica w Ostrożcu nie istnieją. Zostały zniszczone prawdopodobnie w 1943 r.
przez UPA, w nie znanych bliżej
okolicznościach.” (http://www.
wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=199&catid=25&Itemid=101 ).
23. Jankowce, wieś, pow. Luboml: „Kaplica drewniana z 1925
r. w Jankowcach pw. św. Marii
Magdaleny, spalona przez UPA w
1943 r.” (http://www.wolhynia.
pl/index.php?option=com_content&view=article&id=199&catid=25&Itemid=101 ).
24. Janowa Dolina, osada, pow.
Kostopol. 23 kwietnia 1943 roku
w czasie rzezi ludności polskiej
UPA oraz chłopi ukraińscy z okolicznych wsi zniszczyli kościół
parafialny pw. Chrystusa Zbawiciela. Na miejscu kościoła pozostała zbiorowa mogiła 600 osób
pomordowanych w trakcie napadu. (http://ziemlak.republika.pl/
diecezja/diecezja.html#Włodzimierski ).
25. Karasin, wieś, pow. Łuck.
W czerwcu lub lipcu 1941 roku
Ukraińcy spalili drewniany kościół parafialny razem ze zgromadzoną ludnością polska, w tym
dziećmi pierwszokomunijnymi.
„Parafia została utworzona w
1938 r. z podziału parafii Maniewicze. W 1939 r. liczyła zaledwie
ok. 200 wiernych. W 1940 r. proboszczem był ks. Bronisław Reroń; ur. w 1908 r., wyśw. w 1938
r., zm. w 1940 r. Po nim parafię
objął ks. Edmund Domański, ur.
w 1908 r., wyśw., 1935 r., zm. po
1975 r. Drewniany kościół i plebania zostały spalone przez nacjonalistów ukraińskich w czerwcu lub w lipcu 1941 r.” (W:
http://www.wolhynia.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=209&catid=25&Itemid=101).
„Ks. Andrzej
Kwiczała, proboszcz parafii w
Maniewiczach, opowiadał o parafianach, którzy oprowadzali go po
okolicznych lasach i pokazywali
miejsca, w których zamordowana
została cała rodzina polska. „Jak
tu ominąć miejsce w Karasinie,
gdzie został spalony kościół z
dziećmi pierwszokomunijnymi,
a księdza wywleczono i zamordowano gdzie indziej. Nocą, po
kryjomu postawiłem tam krzyż.
Stoi do dziś, a miejscowi jeszcze
kwiatki przy nim położą.” („Żal
kresowych stanic”, w: „Nasz
Dziennik” z 23 – 24 października
2010 r.).
26. Kazimierka, wieś, pow. Kostopol. Pomiędzy 19 – 23 kwietnia 1943 roku, w Wielkim Tygodniu, UPA zniszczyła przy pomocy materiałów wybuchowych
barokowy kościół pw. Świętego
Kazimierza z 1670 roku. Tutaj
15 sierpnia odbywały się słynne
odpusty od 1671 roku, na które
przybywały tysiące pielgrzymów
z Wołynia i Polesia. !5 sierpnia

1942 roku policja ukraińska nie
dopuściła do uroczystości i liczni
pielgrzymi rozjechali się. Był to
ostatni, udaremniony odpust, po
314 latach istnienia parafii. Parafia słynęła z cudownego obrazu
NMP Kazimierzeckiej i stanowiła przez wiele lat „Częstochowę
Wschodu”. Obraz został przeniesiony do cerkwi w Stepaniu, ale i
tą w 1950 roku zniszczono. Dalsze losy obrazu są niejasne.
27. Kąty (Kuty), wieś, pow. Krzemieniec. Latem 1943 roku: „W
jakiś czas po napadzie na Kąty
Ukraińcy zdemontowali blaszane
dachy z kościoła pw. św. Izydora
Oracza z 1927 r. i budynku Kasy
Stefczyka , po czym rozebrali
murowane budowle do fundamentów”. (Siemaszko..., s. 451).
W nocy z 3 na 4 maja 1943 roku
na terenie kościoła św. Izydora
Oracza walkę ze zgrupowaniem
upowców „Kruka” i melnykowców „Chrina” stoczyła grupa
polskiej samoobrony. Na drugi
dzień w kolumnie liczącej około
2 tysięcy osób ewakuowali się w
dramatycznych okolicznościach
do Szumska, potem do Krzemieńca. Po ewakuacji ludności w kościele pozostała grupa obrońców.
W nocy z 4 na 5 maja UPA oraz
chłopi ukraińscy przełamali obronę Polaków w kościele i dokonali
ich rzezi. Relacjonuje brat zakonny Cyprian: „Zaraz po świętach
w wioskach koło Szumska wymordowano do 600 Polaków, reszta schroniła się do Krzemieńca.
Potem uderzono na Kuty, była to
najliczniejsza parafia w powiecie krzemienieckim (4 tys. dusz).
Gdy zaczęto mordować, ludność
schroniła się do kościoła wraz z
księdzem proboszczem. W kościele broniono się przez jedną noc, w
ciągu dnia kobiety z dziećmi uszły
do Krzemieńca, w kościele zostali
mężczyźni, by go bronić – następnej nocy naszły liczniejsze hordy,
kościół zburzono, a 200 Polaków
w nim wyrżnięto. Z całej parafii
nie została ani jedna dusza. /.../
Uchodźcy wszyscy uciekają do
Wiśniowca, gdzie w klasztorze
żyją w opłakanych warunkach i
cierpią straszną nędzę. Aż serce się kraje na widok tej nędzy i
opowiadań o niej. Co rano przychodzą wieści – tam zabito, tam
zrabowano, tam znów spalono
dom wraz z ludźmi. I tak dzień po
dniu upływa w męce i naprężeniu
nerwów, bo nie ma wątpliwości,
że gdy załoga niemiecka opuści
Wiśniowiec (zamek), to pierwszej
nocy wszyscy Polacy będą wymordowani. /.../ Jakie jest tutaj
nasze życie, to z tego opisu Wielebny Ojciec sobie wystawi – jesteśmy gotowi na śmierć, bo trzeba by cudu Bożego i szczególnej
opieki Matki Boskiej, byśmy z tej
pożogi unieśli całe głowy. Bardzo
więc prosimy o święte modlitwy,
by Pan Jezus się zlitował i uspokojenie nastąpiło, bo naprawdę
straszne przeżycia przechodzą
tutejsi Polacy, których całą winą
jest to, że się urodzili Polakami
i są katolikami, bo nawet tych
Ukraińców, którzy w czasach polskich przyjęli katolicyzm, mordują”.(1943, 21 czerwca – Pismo
Delegata R.G.O. w Krakowie
do Prezesa R.G.O. w Krakowie.
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Zawiera informacje dotyczące
mordów na Wołyniu i problemu
uchodźców z tego terenu. W załączeniu list zakonnika – brata Cypriana z Wiśniowca na ten temat.
W: APKr, DOKr 16, s. 3-7).
28. Kisielin, miasteczko, pow.
Horochów. 11 lipca 1943 roku
UPA zamordowała 86 Polaków
zgromadzonych na mszy oraz
zniszczyła kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z 1720 roku.
Pierwszy, drewniany kościół powstał w 1685 r. z przerobionego
zboru ariańskiego. Przebudowy
tej dokonał Stanisław Kowalewski, łowczy kijowski. W 1915 r.
artyleria rosyjska zniszczyła kościół niemal całkowicie. Po wojnie odbudowywany do 1939 r.
11 lipca 1943 r. UPA napadła na
kościół i zamordowała 86 osób.
Wnętrze kościoła zostało wypalone. Po 1945 r. władze sowieckie
zdjęły blachę z kościoła, a następnie pokryły go słomą i urządziły
międlarnię lnu i konopi. Wskutek samozapłonu wybuchł pożar.
Obecnie kościół w ruinie. (Za:
http://www.wolhynia.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
29. Kołki, wieś, pow. Łuck. 13
czerwca 1943 roku UPA spaliła
kościół pw. Wniebowzięcia NMP
z 1664 roku razem z około 40
wiernymi. (http://ziemlak.republika.pl/diecezja/diecezja.html#Włodzimierski ). „Pierwszy,
drewniany, zbudowany został w
1664 r. przez Samuela Kazimierza Leszczyńskiego - oboźnego
koronnego. W wyniku działań
wojennych spłonął w 1916 r.,
ostrzelany ogniem pocisków.
W 1921 roku została wzniesiona niewielka, tymczasowa nowa
świątynia z bali sosnowych. Ks.
Edward Zajączkowski, miejscowy proboszcz wystawił w latach
1929-1930 ze składek wiernych
nowy kościół drewniany. Kościół
spalony przez UPA po 13 czerwca
1943 roku. W kościele spłonęło
żywcem ok. 40 wiernych.
Kaplice: cmentarna i w Koszyszczach. Ich los jest nam bliżej nie
znany (zostały zniszczone po
1945 r.)”. (http://www.wolhynia.
pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
30. Kołodno, wieś, pow. Krzemieniec. 18 września 1943 roku
UPA spaliła empirowy kościół
pw. św. Marcina i św. Elżbiety
sprzed 1789 roku, a także klasycystyczny pałac; rzeź ludności
polskiej miała miejsce 14 lipca
1943 r. (Siemaszko..., s. 437).
Pod koniec XVIII w. czynna była
kaplica publiczna, zbudowana
z drewna i cegły w latach 17821783 staraniem Michała Rzewuskiego, wojewody podolskiego.
Nowy kościół, z cegły, został wybudowany przed 1789 r. przez Leonarda Marcina Swiejkowskiego.
W 1892 r. rząd carski przekazał
kościół na cerkiew prawosławną,
parafię zaś skasował. Ponownie
zaczęła funkcjonować pod koniec 1917 r. Kościół spaliła UPA
14.07.1943 r., mury wysadziła
Armia Czerwona po 1944 r. (Za:
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http://www.wolhynia.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
31. Koniuchy, majątek, pow. Horochów. 20 stycznia 1944 roku
UPA spaliła drewniany kościół
pw. Wniebowzięcia NMP z 1667
roku z fundacji Wacława Hulewicza oraz klasycystyczny pałac
Czackich (Siemaszko..., s. 190).
32. Korytnica, miasteczko, pow.
Włodzimierz Wołyński. W 1943
roku Ukraińcy zniszczyli kościół
parafialny pw. Świętego Antoniego, Parafia erygowana w 1605
roku. (http://ziemlak.republika.
pl/diecezja/diecezja.html#Włodzimierski ). „Pierwszy kościół,
drewniany, został wybudowany w
1605 r. staraniem parafian. Utworzenie parafii potwierdzili: w 1615
r. król Zygmunt II i Władysław
IV w dniu 3.03.1635 r. W 1864 r.
został wzniesiony nowy kościół,
murowany (w miejsce poprzedniego), z funduszy dominikanina
Ambrożego Nagujewskiego. W
kościele tym znajdował się łaskami słynący obraz św. Antoniego.
Jego losy po 1943 r. są nie znane. Ostatnim proboszczem był ks.
Karol Baran, żywcem przecięty
piłą przez banderowców latem
1943 r. Razem z nim zginęło wielu parafian. Kościół został całkowicie zniszczony przez nacjonalistów ukraińskich po 1943 r.”
(http://www.wolhynia.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=199&catid=25&Itemid=101 ).
33. Kozaczki Hryńki, wieś, pow.
Krzemieniec. W 1943 roku Ukraińcy spalili kościół parafialny.
„Parafia w Kozaczkach Hryńkach, erygowana w 1939 roku,
kaplica była w budowie, innych
danych brak. Kościół spalony
przez Ukraińców w 1943 roku.”
(http://ziemlak.republika.pl/diecezja/diecezja.html#Włodzimierski ).
34. Kozin, kolonia, pow. Łuck.
W 1943 roku Ukraińcy zniszczyli
kościół parafialny.„Parafia w Kozinie, początkowo kościół murowany z 1738 r. był filią parafii w
Ptyczy. Od 1832 roku był zabrany
na cerkiew prawosławną i odzyskany dopiero w 1937 roku. Do
parafii na pewno należało miasteczko Kozin. Kościół zniszczony
przez Ukraińców w 1943 roku”.
(http://ziemlak.republika.pl/diecezja/diecezja.html#Włodzimierski ). Kościół filialny parafii w
Ptyczy, niegdyś wraz z konwentem oo. Dominikanów (17381832), znajdował się w Kozinie.
Pierwszy - drewniany, wzniesiony został w 1738 r. przez Kajetana Tarnowskiego. Syn jego Jan,
ufundował w roku 1776 kościół
murowany, który w 1832 r. został
skonfiskowany, a w 1838 zamieniony na cerkiew prawosławną.
Odzyskany w 1937 r. Obecnie w
ruinie. (Za: http://www.wolhynia.
pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
35. Krupiec, wieś, pow. Dubno.
W 1943 roku upowcy zniszczyli
doszczętnie drewniany kościół
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pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP z 1770 r. (Siemaszko...,
s. 74). „Pierwszą świątynią był
kościół drewniany obsługiwany
przez oo. Misjonarzy, których zaprosił w 1724 r. Mikołaj Cetner.
Występuje w aktach synodu łuckiego w 1726 r. Wskutek starości
zawalił się. Został odbudowany
w 1770 r. przez proboszcza Jana
Olszewskiego, również z drewna
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. W 1822 r.
generał Igelstrom, były ambasador rosyjski w Warszawie, uległy
swojej pobożnej żonie, pod tym
samym wezwaniem wystawił z
cegły w stylu empirowym nową
świątynię (obok dotychczasowej), którą w 1866 r. rząd rosyjski
zamienił na cerkiew. W posiadaniu prawosławnych po dzień dzisiejszy. Parafia utworzona została
w 1927 r. z części parafii radziwiłłowskiej. Kościół drewniany
z 1770 r. został zniszczony przez
UPA w 1943 r. Obecnie z kościoła nic się nie zachowało. Na jego
miejscu na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. została wybudowana nowa murowana cerkiew
prawosławna.” (za: http://www.
wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
36. Kupowalce, wieś, pow. Horochów. 16 lipca 1943 roku: „Widziałem jak Ukraińcy plądrowali
i rabowali wszystko, co było w
zabudowaniach, słyszałem krzyki i wołania o ratunek mordowanych Polaków. Widziałem jak
czesali zboże i mordowali wyciąganych z niego niedobitków.
A gdy już zakończyli polowanie
na ludzi i zrabowali co się dało,
zaczęli palić Kupowalce. Wysadzili w powietrze szkołę i kościół.
Spalone zostały całe Kupowalce
i część Szerokiej.” (Relacja Czesława Sawickiego, urodzonego
24.04.1923 roku w Kupowalcach,
gmina Brany, pow. Horochów,
woj. wołyńskie, spisana w czerwcu 2000 roku, uzupełniona, poprawiona i autoryzowana w dniu
8 lipca 2003 roku, zamieszczona
w II części książki Krzysztofa Gilewicza „Krzyż Wołynia”. (http://
wolyn.org/index.php/wolynwola-o-prawde/868-uciekaemwprost-przed-siebie.html )
37. Litowież (Litowiż), wieś,
pow. Włodzimierz Wołyński. W
1943 roku Ukraińcy zniszczyli kościół parafialny. „Parafia
Świętego Michała Archanioła
w Litowiżu, erygowana w 1614
roku. pow. Włodzimierz Wołyński.
Kościół zniszczony przez Ukraińców w 1943 roku, ostatecznie
rozebrany po 1945 roku.” (http://
ziemlak.republika.pl/diecezja/
diecezja.html#Włodzimierski ).
„Pierwszy kościół, drewniany,
został wzniesiony w 1614 r. staraniem księcia Janusza Ostrogskiego - kasztelana krakowskiego.
Uległ zniszczeniu podmyty przez
prądy rzeki Bug. Nowy, również
drewniany, wybudowała w 1701
r. księżna Katarzyna Radziwiłłowa. W połowie XIX w. popadł
on w ruinę. W 1864 r. rozpoczęto budowę murowanej świątyni,
której budowę przerwał rząd carski. Dokończył w latach 18771878 miejscowy proboszcz - ks.

Franiszek Czarkowski. W 1943
r. miały miejsce na terenie parafii
mordy na Polakach dokonywane
przez nacjonalistów ukraińskich.
Wtedy też został zdewastowany
i ograbiony kościół. Całkowicie
zniszczony po 1945 r. przez miejscowe władze.” (Za: http://www.
wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=199&catid=25&Itemid=101 ).
38. Ludwipol, wieś, pow, Kostopol. W kwietniu 1943 roku, po
wyparciu Niemców przez partyzantów sowieckich Ukraińcy
spalili kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Jezusowego.
(http://ziemlak.republika.pl/diecezja/diecezja.html#Włodzimierski ). Kościół pw. Najświętszego
Serca Jezusa, drewniany. Został
wybudowany w 1923 r. ze składek wiernych przez ks. proboszcza Leonarda Samonenkę. Parafia
została utworzona w 1921 r. W
1938 r. liczyła 2538 wiernych,
z których większość została zamordowana przez UPA w 1943 r.
Wtedy też banderowcy spalili kościół. Obecnie z kościoła nic się
nie zachowało. Na jego miejscu
stoi szpital dla dzieci, zbudowany
z drewna rozebranego kościoła w
Lewaczach. Zmieniona została
nazwa miejscowości na Sosnowoje. Cmentarz parafialny rzymskokatolicki znajduje się poza
miejscowością. Jest zarośnięty i
zdewastowany. (Za: http://www.
wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
39. Łanowce, miasteczko, pow.
Krzemieniec. 4 lutego 1944 roku
upowcy wrzucili granaty i wdarli się do kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP, gdzie schowały
się 3 rodziny polskie, liczące 12
osób. Zamordowali 11 osób: Leontynę Wadas i jej dzieci: Tadeusza, Helenę, Stanisławę, Danutę,
Anielę oraz Ryszarda Andrzeja,
który był chrześniakiem marszałka Edwarda Rydza Śmigłego (jej
mąż służył w legionach razem ze
Śmigłym). Ponadto zamordowali
dwa starsze małżeństwa. Ciała
ofiar wrzucili do pobliskiej głębokiej studni. Kościół ograbili
z rzeczy kościelnych, zrabowali mienie pomordowanych, po
czym kościół podpalili. Z empirowego kościoła z 1857 roku,
zbudowanego przez marszałka
Teodora Jełowickiego, uczestnika
powstania styczniowego, pozostały tylko mury zewnętrzne, które miejscowi Ukraińcy rozebrali
w 1954 roku. W kościele ocalał mąż Leontyny Wadas, który
nie zauważony stał za otwartym
skrzydłem drzwi. Przez tydzień
ukrywał się u Ukraińca, potem ruszył pieszo do Krzemieńca i po 8
kilometrach został złapany przez
upowców i zamordowany. Jego
ciało bez ubrania zostało porzucone na cmentarzu, gdzie po kilku
dniach pochowali go miejscowi
Ukraińcy. Po zbrodni w kościele
miejscowe Ukrainki chodziły w
sukienkach zamordowanej Wadasowej (Siemaszko..., s. 440 – 441,
484). „Parafia Wniebowzięcia
Matki Bożej w Łanowcach, erygowana w początkach XIX wieku,
kościół murowany od 1857 roku.
Kościół spalony przez Ukraińców

w lutym 1944 roku, ostatecznie
rozebrany całkowicie po 1945
roku.” (http://ziemlak.republika.
pl/diecezja/diecezja.html#Włodzimierski ).
40. Ławrów, wieś, pow. Łuck. W
październiku 1943 roku Ukraińcy
spalili murowaną empirową kaplicę z 1816 roku. (Siemaszko...,
s. 600). „Kościół parafialny zastępowała empirowa murowana
kaplica z 1816 r. Kaplica została
spalona przez banderowców w
październiku 1943 r. Wcześniej
z rąk UPA zginęła bliżej nie znana liczba parafian.” (http://www.
wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=199&catid=25&Itemid=101 ).
41. Łobaczówka, wieś, pow. Horochów. W 1943 roku Ukraińcy zniszczyli kościół parafialny.
(http://ziemlak.republika.pl/diecezja/diecezja.html#Włodzimierski ).
42. Łysin, wieś, pow. Dubno. W
lipcu 1943 roku UPA zniszczyła
kościół pw. Przemienienia Pańskiego z 1800 roku. „Pierwszy
kościół drewniany, ufundowany
został przez Adama Drewnowskiego w 1777 r. Nowy - murowany w stylu empirowym powstał w
1800 r. W kościele tym znajdował
się cudowny obraz Pana Jezusa
- szkoły włoskiej, dar generała
Wincentego Szeptyckiego. Obraz ten pochodził z galerii książąt d’Este. W kościele tym było
również kilka pięknych ornatów i
kap ze słuckich pasów i drogich
materiałów. Doroczny odpust 6
sierpnia cieszył się olbrzymią ilością pielgrzymów. Kościół został
zniszczony przez UPA w lipcu
1943. Prawdopodobnie wtedy
zniszczeniu uległ również cudowny obraz Pana Jezusa. Po 1945 r.
spalony, obrabowany i zdewastowany przez banderowców kościół
(mury) nadal niszczał. Miejscowe
władze sowieckie opłaciły ludność prawosławną i ta rozebrała
mury. W latach siedemdziesiątych zostały wycięte drzewa otaczające kościół.
Kaplice: w Ilpibokach - drewniana, wybudowana w 1777 r.
przez Strzelnickiego, właściciela
Ilpiboków, odnowiona w 1807 r.
przez Adama Wolańskiego i druga na cmentarzu w Łysinie. Obecnie nie istnieją.” (za: http://www.
wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101 ).
43. Małe Hołoby, wieś, pow. Kamień Koszyrski: „Kościół pw.
św. Antoniego Padewskiego drewniany. Zbudowany został ze
składek wiernych w latach 19261930. Został zniszczony w 1943
roku przez UPA. Ostatnim proboszczem był ks. Józef Szostak,
zginął zamordowany przez UPA
razem z większością parafian
05.07.1943 r.” (Za: http://www.
wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
„Miejscowość Nabrzuska do XIX
w. była parafią i posiadała świątynię rzymskokatolicką, z 1727
r., fundacji Doroty Rzeczyckiej,
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jednak jej los jest nam nie znany.” (Za: http://www.wolhynia.
pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101). Wieś Nabrzuska należała do parafii Małe
Hołoby pow. Kamień Koszyrski.
44. Maszów, wieś, pow. Luboml.
Kościół parafialny pw. św. Trójcy
w mieście powiatowym Luboml
posiadał filialną kaplicę we wsi
Maszów. W 1943 r. większość parafian została zamordowana przez
UPA, część uciekła za Bug lub
została ekspatriowana w 1944 r.
Wtedy też zostały sprofanowane i
zniszczone kaplice w Maszowie i
Horodnie. http://www.wolhynia.
pl/index.php?option=com_content&view=article&id=209&catid=25&Itemid=101 ).
45. Myszakówka, wieś, pow. Kostopol. W kwietniu 1943 roku, po
pacyfikacji wsi przez Niemców
w lutym, Ukraińcy zniszczyli
kościół parafialny pw. Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel.
(http://ziemlak.republika.pl/diecezja/diecezja.html#Włodzimierski ). Kościół pw. Najświętszej
Maryi Panny z Góry Karmel,
drewniany. Został zbudowany ze
składek parafian w 1925 r. przez
ks. Felicjana Sobolewskiego proboszcza koreckiego. W czasie
II wojny światowej (luty 1943 r.)
parafia była pacyfikowana przez
Niemców i policję ukraińską część wiernych zginęła, wsie zostały spalone. W kwietniu 1943 r.
dzieło zniszczenia dopełniła UPA,
mordując ocalałych parafian i paląc zabudowania Polaków. Wtedy
też spalono kościół.(Za: http://
www.wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
46. Niesuchoiże, miasteczko,
pow. Kowel. W 1943 roku Ukraińcy zniszczyli kościół parafialny.
(http://ziemlak.republika.pl/diecezja/diecezja.html#Włodzimierski ).
47. Nieświcz, wieś, pow. Łuck.
Pod koniec stycznia 1944 roku
upowcy wypalili wnętrze murowanego barokowego kościoła
pw. Macieja Apostoła postawionego w latach 1612 – 1618. Pod
koniec września 1943 roku podczas nabożeństwa wieczornego
na zgromadzonych Polaków napadli Ukraińcy. Polacy obronili
się. W grudniu 1943 roku grupa
upowców przez kilka dni szturmowała kościół. Polacy bronili
się, bez żywności i wody. Jeden
z obrońców został spuszczony po
sznurze z murów kościoła po pomoc. Uratowała ich samoobrona
z Antonówki w ostatniej chwili,
upowcy słomą podpalili już drzwi
kościoła (Siemaszko..., s. 545 –
546). „Kościół parafialny murowany pw. św. Macieja Apostoła.
Został wybudowany i uposażony
w latach 1612-1618 dzięki staraniom Macieja Stępkowskiego,
cześnika wołyńskiego. W 1944
r. banderowcy sprofanowali i
zdewastowali świątynię a następnie podpalili. Wnętrze kościoła
zostało całkowicie wypalone.
Zostały tylko fundamenty. Obecnie na tym miejscu znajduje się
metalowy krzyż, postawiony w
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1995 r.” (http://www.wolhynia.
pl/index.php?option=com_content&view=article&id=199&catid=25&Itemid=101 ).
48. Niewirków, wieś, pow. Równe: „Kościół pw. św. Trójcy, niegdyś oo. Dominikanów (16981832). Pierwszy, drewniany,
zbudował w 1698 r. Mikołaj Rokszycki - podczaszy trocki. Nowy,
murowany, w stylu klasycystycznym został zbudowany w 1807 r.
staraniem Jana Steckiego - chorążego koronnego i Barbary Olizarowej z d. Rajewska. Odnowiony
w 1927 r. ze składek parafian i
przez ks. Stanisława Jadczaka miejscowego proboszcza. W kościele tym znajdował się łaska mi
słynący obraz Matki Boskiej Bolesnej (po wojnie obraz ten został
przez braci Antoniego i Mariana
Fiłończuków przewieziony do
Polski). W1943 r. kościół i plebania były miejscem polskiej samoobrony przed napadami UPA.
Kościół jest zdewastowany i w
ruinie.” http://www.wolhynia.pl/
index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101
49. Nowe Gniezno, osada, pow.
Horochów. W 1943 roku Ukraińcy zniszczyli kościół parafialny.
(http://ziemlak.republika.pl/diecezja/diecezja.html#Włodzimierski ).
50. Noworodczyce, wieś, pow.
Zdołbunów. W 1943 roku Ukraińcy zniszczyli murowany kościół parafialny pw. Świętego
Józefa Oblubieńca Najświętszej
Marii Panny. (http://ziemlak.
republika.pl/diecezja/diecezja.
html#Włodzimierski ). „Kościół
parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny,
murowany. Został zbudowany ze
składek wiernych w 1924 r. pod
administracją ks. Teofila Adamczuka - miejscowego proboszcza.
Kościół został zdewastowany
i całkowicie zniszczony przez
banderowców w 1943 lub 1944
r. Na jego miejscu znajduje się
obecnie śmietnik. W budynku
plebanii mieszka osoba prywatna. Naprzeciw plebanii była kaplica, po której również nie ma
śladu. Prawdopodobnie została
całkowicie zniszczona przez upowców w tym samym czasie co i
kościół. Cmentarz parafialny jest
zdewastowany i zarośnięty. Brak
nagrobków kamiennych. Obecnie
jest centralną częścią cmentarza
prawosławnego. Przy miejscowej
cerkwi w dzwonnicy wisi dzwon
z następującym tekstem:
NA PAMIĄTKĘ 10-LECIA
WSKRZESZENIA
POLSKI
KU
CZCI PIERWSZEGO
MARSZAŁKA POLSKI
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
„JÓZEF’’
R. P. 1931
ODLEWNIA DZWONÓW L.
FELCZYŃSKIEGO I SKI W
PRZEMYŚLU.
Ponadto na dzwonie odlane są
podobizny św. Józefa z Dzieciątkiem i Józefa Piłsudskiego.
Dzwon ten był wcześniej przy
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kościele katolickim w Noworodczycach. (http://www.wolhynia.
pl/index.php?option=com_content&view=article&id=199&catid=25&Itemid=101 ).
Nowy Zahorów, wieś, pow. Horochów – patrz: Zahorów Nowy.
51. Okopy, wieś, pow. Sarny. W
styczniu 1944 roku Ukraińcy po
napadzie na ludność polską spalili kościół parafialny pw. Świętego
Jana Chrzciciela. (http://ziemlak.
republika.pl/diecezja/diecezja.
html#Włodzimierski ). Kościół
drewniany na kamiennych fundamentach wybudował w 1934
r. z ofiar wiernych i przy pomocy Nadleśnictwa Państwowego
w Karpiłówce ks. Brunon Wyrobisz. Pierwszym i zarazem ostatnim proboszczem (od 29 sierpnia
1939 r., do 7 grudnia 1943 r.) był
o. Ludwik Wrodarczyk (OMI),
zamordowany
w
niezwykle
okrutny sposób przez banderowców 7 grudnia 1943 r. Wtedy też
został ograbiony z naczyń i szat
liturgicznych kościół. Dokonali
tego pobratymcy z Karpiłówki.
Z ich upowskich rąk zginęło 40
osób. Spłonęły wszystkie zabudowania Polaków, a mienie rozgrabiono. W styczniu 1944 r. banderowcy spalili kościół. Ocalał
jedynie obraz, uratowany przez
Franciszkę Koźmińską. W 1992 r.
przekazała go Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Najświętszej i
Niepokalanej Marii Panny. Obecnie obraz znajduje się w Kurii
Prowincjonalnej Zgromadzenia w
Poznaniu. (http://www.wolhynia.
pl/index.php?option=com_content&view=article&id=199&catid=25&Itemid=101 ).
52. Opalin, wieś, pow. Luboml.
W 1943 roku UPA zniszczyła
drewniany kościół parafialny pw.
Świętego Antoniego Padewskiego (Siemaszko..., s. 502). Pierwszy kościół - murowany pw. św.
Katarzyny, został wybudowany
w połowie XVII w. przez Łukasza z Bnina Opalińskiego - starostę hrubieszowskiego. W 1868
r. rząd carski dokonał konfiskaty
tej świątyni, a następnie ją zburzył. Nowy kościół, drewniany,
został wybudowany w 1926 r. ze
składek wiernych. Kaplica drewniana w Wólce Uhruskiej, wzniesiona przez Antoninę Sterpińską.
Zarówno kościół, jak i kaplica
zostały zdewastowane i zniszczone przez UPA. Ocalał jedynie
jeden dzwon z kościoła i znajduje
się obecnie w niedalekiej cerkwi
we wsi Równo. (Za: http://www.
wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
53. Ostrówki, wieś, pow. Luboml.
8 września 1943 roku, w święto
Narodzenia NMP Ukraińcy ze
wsi Równe spalili drewniany kościół pw. św. Andrzeja Apostoła
z 1838 roku wraz z wystrojem
wnętrza i paramentami. W tej wsi
30 sierpnia 1943 roku sotnie UPA
i Ukraińcy z okolicznych wsi
(mężczyźni i kobiety) dokonali
ludobójczej rzezi ponad 520 osób
cywilnej ludności polskiej. „Parafia Świętego Andrzeja Apostoła w
Ostrówkach, erygowana w 1765
roku. pow. Luboml. Kościół

spalony przez Ukraińców dnia 8
IX 1943 roku.” (http://ziemlak.
republika.pl/diecezja/diecezja.
html#Włodzimierski ).
54. Pełcza, wieś, pow. Dubno. W
1943 roku UPA zniszczyła kościół parafialny pw. Najświętszej
Marii Panny Częstochowskiej
(Siemaszko..., s. 111). Kościół
pw. Najświętszej Marii Panny
Częstochowskiej został wzniesiony w 1932 r. przez parafian.
Zniszczony przez UPA w 1943
r., część parafian wymordowana.
Obecnie po kościele nie ma śladu.
Na jego miejscu rosną warzywa,
jest ogród. Cmentarz parafialny zdewastowany, i zarośnięty,
znajduje się w centrum wioski,
na pagórku. Zachowały się zaledwie dwa krzyże żelazne i jedna płyta nagrobna.” (za: http://
www.wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
55. Perełysianka, kolonia, pow.
Kostopol. W kwietniu 1943 roku
Ukraińcy spalili drewnianą kaplicę. „Kaplica rzymskokatolicka
będąca filią parafii w Derażnem,
zbudowana na działce podarowanej przez Pawła Dawidowicza
w latach 1934-1939 przez mieszkańców kolonii: Perełysianka,
Marianówka, Zaramiena, Maszkopol, Wereczówka, Debryca
Mała i Duża, Smolijów, Balarka
oraz folwarków Rusieckiego i
Rogalińskiej. W budowie tej pomocy udzieliły władze powiatu
kostopolskiego i Kuria Biskupia
w Łucku. Kaplicę spalili Ukraińcy w kwietniu 1943r.” (http://
wolyn.republika.pl/opisy/perelysianka-03.html ).
56. Poczajów, wieś, pow. Krzemieniec: „Kościół parafialny zastępowała kaplica publiczna pw.
Imienia Marii, wybudowana w
latach trzydziestych XX w. Parafia erygowana w 1928 r. W 1938
r. liczyła 865 wiernych, którzy
w 1943 r. razem z proboszczem
uciekli przed rzeziami banderowców do Podkamienia, gdzie
12.03.1943 r. zostali w okrutny
sposób wymordowani. Ostatnim proboszczem był ks. Stanisław Fijałkowski, zamordowany
12.03.1944 r. przez UPA. Kaplica
została zdewastowana i zburzona
przez UPA w 1944 r. Na jej miejscu znajduje się przedszkole. Nie
ma śladów po cmentarzu parafialnym.
57. Poddębce, wieś, pow. Łuck.
Kościół parafialny zastępowała
drewniana kaplica, wybudowana
w 1937 r. W 1943 r. banderowcy
dokonali na terenie parafii masowych mordów Polaków. Wtedy
też spalili kaplicę (wrzesień –
październik 1943 r.). (za: http://
www.wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=209&catid=25&Itemid=101
).
58. Podłużne, wieś, pow. Kostopol. W 1943 roku Ukraińcy zniszczyli empirową kaplicę murowaną z 1825 roku fundacji Michała
ks. Radziwiłła.(Siemaszko..., s.
241).
59. Poryck, miasteczko, pow.

Włodzimierz Wołyński. 11 lipca
1943 roku: „Ukraińcy zamordowali w kościele około 500 osób
i kościół spalili. Obecnie ani kościół, ani miasteczko nie istnieją,
a to, co pozostało przyłączono do
Pawłówka i nazwano Pawliwka.”
(http://ziemlak.republika.
pl/diecezja/diecezja.html#Włodzimierski ). Pierwszy, drewniany zbudował Andrzej Zahorowski, podsędek łucki. Murowany
ufundował w latach 1759-1774
Michał i Konstancja z Wielkowskich Czaccy. Przed rokokowym
wielkim ołtarzem z cennym obrazem Matki Boskiej z XVII w.
w wiecznej lampie wisiało serce
Tadeusza Czackiego (zm. w 1816
r.), zrabowane w 1920 r. przez
bolszewików, a w podziemiach
był jego grobowiec. 11 lipca 1943
roku oddział UPA Kurenia Zawidowskiego wymordował Polaków w liczbie około 500 osób,
zgromadzonych na Mszy św. Ks.
B. Szawłowski został ciężko ranny, a kościół podpalony i częściowo uszkodzony. Po wojnie władze radzieckie rozebrały kościół
do fundamentów. (Za: http://
www.wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
60. Przewały, wieś, pow. Włodzimierz Wołyński. 29 sierpnia
(lub później) 1943 roku upowcy
wymordowali w kościele ponad
50 Polaków. Jeden z Ukraińców
nadział na widły polskie dziecko
i podniósł w górę krzycząc: „dywyś, polski oroł!” Kościół pw.
Wniebowzięcia NMP z 1734 roku
zniszczyli i spalili (Siemaszko...,
s. 879). „Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w
Przewałach, erygowana w 1464
roku pow. Luboml Atak Ukraińców na wiernych zgromadzonych
w kościele w sierpniu 1943 roku
i mord 80 osób w czasie nabożeństwa, a następnie spalenie
kościoła.” (http://ziemlak.republika.pl/diecezja/diecezja.html#Włodzimierski ). „Pierwszy,
drewniany, został ufundowany i
wyposażony w 1464 r. przez Hurkę, dobroczyńcę ziemi chełmskiej
i właściciela Przewał oraz przez
Romana ze Stoczka, właściciela
Dolska (1474 r.). Nowy kościół,
z drewna modrzewiowego, został
wybudowany w 1734 r. staraniem
Ignacego Sadowskiego - starosty
słonimskiego , dziedzica Przewał.
Kościół został zdewastowany i
sprofanowany, a następnie spalony w 1943 r. przez nacjonalistów
ukraińskich. Podobny los spotkał
kaplice: w Dolsku i na cmentarzu.
Nie wiemy, co się stało z wizerunkiem łaskami słynącego obrazu NMP. (prawdopodobnie spłonął).” (Za: http://www.wolhynia.
pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
61. Ptycza, wieś, pow. Dubno.
W sierpniu 1943 roku upowcy
spalili zabytkowy (z 1787 roku)
drewniany kościół parafialny pw.
Świętej Trójcy. „Wraz z kościołem spłonęły księgi metrykalne z
kilku wieków z których wynikało,
że miejscowi Ukraińcy figurowali w nich dawniej jako Polacy”
(Siemaszko..., s. 112). Kościół
pw. św. Trójcy, drewniany ufun-
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dował w 1632 r. książę Władysław Lubomirski. Po powrocie z
wyprawy wojennej Władysław
Dominik Lubomirski pan Ostroga i Zasławia dnia 2 października 1642 r. uposażył kościół i
administratora parafii ptyckiej
dziesięciną z łanów ptyczeńskich
oraz wsi w Białogródce. Nową
świątynię drewnianą wzniósł
w 1787 r. ks. Maciej Lebl, proboszcz miejscowy. Została ona
zniszczona w 1943 r. przez UPA.
Leząca na terenie parafii kaplica
w Onyszkowcach, zbudowana
w 1936 r., została spalona przez
UPA w lecie 1943 r. (Za: http://
www.wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
62. Radów, kolonia, pow. Krzemieniec. W 1944 roku UPA zniszczyła kościół pw. św. Ignacego
Loyoli z 1926 r. (Siemaszko...,
s. 94). Kościół pw. św. Ignacego
Loyoli został zbudowany w 1926
r., na miejscu dawnej kaplicy, ze
składek wiernych. Parafia utworzona została w 1925 r. Kościół
został zniszczony przez UPA w
1944 r. Ostatnim proboszczem
był ks. Michał Grodzicki, zamordowany przez UPA w 1946 r. Z
kościoła nic się nie zachowało,
jedynie po 1945 r. wykopano
dzwony, które teraz wiszą w miejscowej cerkwi. Obok na cmentarzu parafialnym, zarośniętym i
zdewastowanym, zachowało się
kilka grobowców bez płyt i kilka
kamiennych (połamanych) krzyży.” (za: http://www.wolhynia.
pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
63. Reginówka, kolonia, pow.
Kostopol. W 1943 roku czy też po
1943 r. został zniszczony kościół
drewniany z 1929 r. postawiony
przez małżonków Leona i Emilię z Sienkiewiczów Kobyłeckich
(Siemaszko..., s. 213).
„Parafia w Reginówce, kościół
drewniany wzniesiony w 1929
roku, przy stacji kolejowej Mokwin. Kościół zniszczony przez
Ukraińców po 1943 roku.” (http://
ziemlak.republika.pl/diecezja/
diecezja.html#Włodzimierski ).
64. Rudnia Potasznia (Potasznia),
wieś, pow. Kostopol. W 1943
roku Ukraińcy zniszczyli murowany kościół parafialny. „Dzwony kościoła rzymskokatolickiego
w Potaszni zostały zatopione w
studni koło plebani” (Siemaszko..., s. 277). „Parafia Świętego
Józefa Oblubieńca Najświętszej
Marii Panny w Potaszni. Kościół
zniszczony prze Ukraińców w
1943 roku i ostatecznie rozebrany
po 1945 roku.” (http://ziemlak.
republika.pl/diecezja/diecezja.
html#Włodzimierski ).
65. Sielec, wieś, pow. Włodzimierz Wołyński. W 1943 roku
upowcy zniszczyli barokowy
kościół z 1668 roku. Znajdowały
się w nim obrazy Świętej Trójcy,
Matki Boskiej i św. Józefa pędzla
Berty Czackiej (Siemaszko..., s.
867).
66. Sienkiewiczówka, osada,
pow. Łuck. W lipcu 1943 roku

1 marca 2018 - strona 44
Ukraińcy spalili drewniany kościół z 1933 r., aptekę, stację kolejową, młyn i część polskich domów (Siemaszko..., s. 547). „Kościół parafialny zastępowała duża
drewniana kaplica, wybudowana
w 1933 r. staraniem parafian, w
dużym procencie Czechów, i ks.
proboszcza Stanisława Dobrzańskiego. W 1943 r. na terenie parafii miały miejsce okrutne zbrodnie na Polakach dokonane przez
banderowców, którzy w lipcu
spalili kaplicę. Zdewastowali i
ograbili również kaplicę murowaną w Nowosiółkach. Została
ona całkowicie zniszczona po
1945 r.” (http://www.wolhynia.
pl/index.php?option=com_content&view=article&id=199&catid=25&Itemid=101 ).
67. Skurcze, wieś, pow. Łuck.
15 stycznia 1944 roku Ukraińcy
spalili murowany empirowy kościół pw. Wniebowzięcia NMP
z 1803 roku z fundacji Zagórskiego i plebanię (Siemaszko...,
s. 548). „Pierwszy kościół, pw.
Wniebowzięcia NMP i św. Jana
Chrzciciela, murowany, z cegły,
ufundował i wyposażył w 1609 r.
Jan Charlęski - podkomorzy łucki. Ostatnim proboszczem był ks.
Stanisław Grzesiak, zamordowany przez banderowców 16 stycznia 1944 r. w kościele w Porycku,
w czasie ewakuacji parafian przed
zbliżającym się frontem. Był to
już drugi kapłan (poprzednio Bolesław Szawłowski), który zginął
w tym kościele z rąk UPA.
Kościół i plebania zostały również spalone przez UPA w dniu
15 stycznia 1944 r., gdy oddział
polskiej samoobrony i parafianie
opuszczali wioskę. Wtedy też
prawdopodobnie została zniszczona kaplica w Watynie. Obecnie zachowały się jedynie resztki
murów ze zniszczonego kościoła.
Cmentarz parafialny został całkowicie zdewastowany i zniszczony, zarośnięty jest chwastami,
krzewami i drzewami.” (http://
www.wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=199&catid=25&Itemid=101
).
68. Sokól, miasteczko, pow.
Łuck. W lipcu 1943 roku Ukraińcy napadli na kościół i zamordowali kilku wiernych. Murowany kościół pw. Najświętszej
Marii
Panny
Wspomożenia
Wiernych z r. 1909 został ograbiony i podpalony (Siemaszko...,
s. 614). „Pierwszy, drewniany,
pod wezwaniem Wniebowstąpienia NMP został zbudowany
około 1616 r. przez Magdalenę
Jakacką, właścicielkę Sokola. W
1784 r. ks. Łukasz Wierzbicki,
miejscowy proboszcz zaczął budować nowy kościół drewniany
własnym sumptem i przy pomocy
Ignacego Jełowickiego - kapitana
zawideckiego, właściciela Sokola, w 1791 r. dokończył budowę.
Kościół ten spłonął 15 lipca 1903
r. Nowy, murowany pod wezwaniem NMP Wspomożenia Wiernych, został zbudowany w latach
1908-1909 ze składek wiernych.
W 1916 r. splądrowany i uszkodzony. Ponownie odbudowany w
latach dwudziestych XX w. W.
1938 r. parafia liczyła 1960 wier-

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
nych, którzy zginęli w ok. 90% z
rąk UPA w 1943 r. W lipcu 1943
r. wnętrze kościoła zostało okradzione i zdewastowane przez
UPA. Obecnie kościół jest w ruinie i jest restaurowany od roku
1994. Wcześniej służył jako skład
(magazyn) zboża, obok pomieszczenie (szopa) przeznaczono dla
owiec. Ostatnim proboszczem był
ks. Jan Kotwicki, zginął zamordowany przez UPA 11.07.1943 r.
Obecnie na terenie byłej szkoły w
Gaju Starym, w dawnej strzelnicy, znajduje się zbiorowa mogiła
ok. 1000 wiernych, Polaków z
parafii Sokół. Deszcze wypłukują kości ludzkie, które zostały w 1943 r. ledwie przysypane
cienką warstwą ziemi. W 1992
r. byli parafianie ustawili na tej
mogile krzyż drewniany, którym
opiekują się okoliczni mieszkańcy – Ukraińcy.” (za: http://www.
wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
„Parafia Najświętszej Marii
Panny Wspomożenia Wiernych w
Sokólu, erygowana w 1616 roku.
Kościół zniszczony w 1943 roku i
pozostawał w ruinie. W 1994 roku
rozpoczęto odbudowę.” (http://
ziemlak.republika.pl/diecezja/
diecezja.html#Włodzimierski ).
69. Stara Huta, wieś, pow. Kostopol: „Kościół pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej,
drewniany.
Został wybudowany przez parafian w 1935 r. Kościół został
zbezczeszczony i częściowo
zniszczony w 1944 r. przez nacjonalistów ukraińskich, ludność
częściowo została wymordowana
przez UPA w 1943 r.” (Za: http://
www.wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
70. Staryki, wieś, pow, Sany. We
wsi była kaplica drewniana z
1934 r. pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (Matki Boskiej
Siewnej) w Starykach. Wybudowana przez proboszcza B. Wyrobisza, została spalona 29 maja
1943 r. przez UPA. (http://www.
wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=199&catid=25&Itemid=101 ).
71. Stawki, wieś, pow. Włodzimierz Wołyński. W 1943 roku we
wsi UPA spaliła drewnianą kaplicę pełniącą funkcję kościoła parafialnego (Siemaszko..., s. 885).
Parafia Stawki powstała w 1927
r. z podziału parafii Przewały.
W sierpniu 1943 roku Ukraińcy
spalili kościół parafialny. (http://
ziemlak.republika.pl/diecezja/
diecezja.html#Włodzimierski ).
72. Stepań, miasteczko, pow.
Kostopol. 20 - 21 kwietnia 1943
roku UPA zniszczyła przy pomocy materiałów wybuchowych empirowy kościół pw. św. Michała
Archanioła postawiony w latach
1803 – 1806 kosztem hr. Stanisława Worcela. (Siemaszko..., s.
300). Pierwszy kościół, drewniany, ufundował i hojnie uposażył
w 1614 r. książę Janusz Ostrogski
- kasztelan krakowski. Dotację
wsparł w 1753 r. książę Janusz
Sanguszko. Nowy kościół, murowany, w stylu empirowym na
planie prostokąta wybudował w

latach 1803-1806 Stanisław Grzegorz Warcell. W 1943 r. na terenie
parafii banderowcy zamordowali
wielu Polaków. Zniszczyli też kościół parafialny, który w 1944 r.
został całkowicie rozebrany. Zachował się jedynie zdewastowany
cmentarz parafialny. (Za: http://
www.wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
73. Stęzarzyce, wieś, pow. Włodzimierz Wołyński. W lipcu 1943
roku Ukraińcy spalili kościół
parafialny „Kościół parafialny,
drewniany, został zbudowany
przez parafian w 1931 r. W okresie tzw. „czerwonych nocy” z rąk
banderowców zginęło ok. 200
Polaków z tej parafii. Zdewastowany i zniszczony został również
przez nich kościół (lipiec 1943
r.)”. (Za: http://www.wolhynia.
pl/index.php?option=com_content&view=article&id=199&catid=25&Itemid=101 ).
74. Swojczów, wieś, pow. Włodzimierz Wołyński. 31 sierpnia
1943 roku, po wymordowaniu
około 100 Polaków upowcy
zniszczyli przy pomocy dynamitu
kościół parafialny pw. Narodzenia NMP z 1787 roku. W ko,ściele znajdował się słynący cudami
obraz Matki Boskiej Swojczowskiej. Po dwóch nieudanych
próbach wysadzenia kościoła w
powietrze jedna z Ukrainek powiedziała, żeby wynieść z kościoła obraz. Został on wyniesiony i
porzucony, a potem, po trzecim
zaminowaniu udało się Ukraińcom kościół zburzyć (Siemaszko..., s. 937). „Pierwszy kościół,
drewniany, został wybudowany w
latach 1606-1607 staraniem Ewy
z Malina Łahodowskiej - kasztelanowej wołyńskiej, właścicielki
Swojczowa. Nowy kościół, murowany, został wybudowany w
1787 r. przez Feliksa Czackiego
- podczaszego królewskiego. Restaurowany był w 1927 r. ze składek parafian przez ks. Witolda
Kurowskiego - miejscowego proboszcza. W kościele znajdował
się łaskami słynący, pochodzący
z XVII w. cudowny obraz Matki Boskiej (Matka Boska Swojczowska-Preczystaja). Ostatnim
proboszczem był ks. Franciszek
Jaworski. W lipcu i sierpniu 1943
r. banderowcy z kurenia świnarzyńskiego przeprowadzili krwawe rzezie Polaków na terenie
parafii. Tylko 11 lipca w czasie
nabożeństwa zostało zamordowanych kilkuset Polaków w kościele
i obok. Miesiąc później upowiec
Gołębiowski przy pomocy min
wysadził ograbiony kościół w powietrze. Ocalał wcześniej zabrany cudowny obraz, który został
umieszczony przez prawosławnych w miejscowej cerkwi. W
maju 1944 r. ks. Stanisław Kobyłecki z Włodzimierza udał się
z parafianami swojczowskimi i
włodzimierskimi do Swojczowa,
obraz odzyskał i przywiózł do kościoła farnego we Włodzimierzu.
Pod koniec sierpnia 1944 r. obraz
został przewieziony do Świdra
pod Warszawą i oddany pod opiekę Sióstr Terezjanek. Dziś Matka
Boska Swojczowską - Wielka
Pani Wołynia - znajduje się w ko-

ściele pw. św. Wincentego a Paulo w Otwocku.” (Za: http://www.
wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=199&catid=25&Itemid=101 ).
75. Szack, wieś, pow. Luboml.
15 listopada 1943 roku, podczas
napadu na ludność polską UPA
spaliła drewnianą kaplicę, która
pełniła funkcję kościoła parafialnego (Siemaszko..., s. 528). Parafia Szack została utworzona w
1938 roku z podziału parafii lubomelskiej.
76. Szumbar, wieś, pow. Krzemieniec. 30 lipca 1943 roku:
„Ukraińcy nie mogąc się dostać
do zamkniętego kościoła, ułożyli
przy drzwiach wejściowych stos
słomy i drzewa i podpalili. Gdy
drzwi się wypaliły, weszli do wnętrza, rozbili okna dla przewiewu,
na środek kościoła zwalili wszystkie ławki, konfesjonały i ołtarze
i podpalili. Po pożarze dachy
kościoła zostały rozebrane i wykorzystane na pokrycie dachów
domów ukraińskich. Pozostałości
murów, łącznie z fundamentami –
cegły i granit – także zostały rozebrane. Kościół pw. Najświętszego
Serca Jezusa z 1905 r. przestał
istnieć. Podobny los spotkał grobowce znajdujące się na terenie
kościelnym, w tym rodziny Ledóchowskich: zostały zburzone,
trumny wyrzucone, cegła po cegle
rozebrane. Stare lipy dookoła kościoła zostały wyrąbane.” (Siemaszko..., s. 424). „Parafia Serca
Jezusowego w Szumbarze, erygowana w 1724 roku. W okresie
1727 - 1832 istniał tam klasztor
oo. Trynitarzy. Kościół spalony
przez Ukraińców w 1943 roku.”
(http://ziemlak.republika.pl/diecezja/diecezja.html#Włodzimierski ). Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Jezusa. W latach 1727-1832 klasztor Trynitarzy. Pierwszy kościół, drewniany
w stylu barokowym, został wybudowany w 1724 r. przez Franciszkę z Horobowskich Błędowską.
Kościół ten został rozebrany, w
jego miejsce wystawiono ze składek parafian nowy, murowany w
1905 r. W 1943 r. kościół i kaplica
we wsi Zahajce Wielkie zostały
spalone przez UPA, a ludność
w większości wymordowana.
(http://www.wolhynia.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
77. Targowica, miasteczko, pow.
Dubno. W 1943 roku Ukraińcy
zdewastowali i częściowo zniszczyli postawiony w 1675 r. kościół murowany pw. Matki Bożej
Różańcowej, a w późniejszym
czasie rozebrała go miejscowa
ludność (Siemaszko..., s. 68).
„Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej. Dawniej klasztor oo. Dominikanów (1676-1832). Kościół
z cegły wzniesiony został w 1675
r. przez Stanisława Kazimierza
Bieniewskiego, wojewodę czernihowskiego, który również ufundował klasztor, zajęty w 1832 r.
przez rząd carski i zamieniony
na cerkiew prawosławną w 1871
r. W1923 r. odzyskany ponownie
przez katolików. Uległ zdewastowaniu i częściowemu zniszczeniu
przez UPA w 1943 r. Obecnie po
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kościele nie ma śladu. Zdewastowany i częściowo zniszczony
przez banderowców, następnie
całkowicie rozebrany przez miejscową ludność (po 1945 r.) Obok
miejsca, gdzie znajdował się, stoi
przychodnia medyczna. Na miejscu plebanii wybudowany nowy
dom mieszkalny.” (http://www.
wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
78. Tesłuhów, wieś, pow. Dubno. W 1943 roku UPA zniszczyła
drewniany kościół pw. Objawienia NMP z Lourdes z 1928 roku.
(Siemaszko..., s. 105). „Kościół
p. w. Objawienia Najświętszej
Marii Panny z Lourdes, drewniany, wzniesiony w 1928 r. przez
Czesławę Jankowską z domu Bereżecka. Poświęcony 20.07.1928
przez bpa Adolfa Szelążka. Kościół został zniszczony przez UPA
w 1943 r. (http://www.wolhynia.
pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101),
„Parafia Matki Bożej z Lourdes w
Tesłuchowie. Kościół zniszczony
przez Ukraińców w 1943 roku.”
(http://ziemlak.republika.pl/diecezja/diecezja.html#Włodzimierski ).
79. Tomaszgród, miasteczko,
pow. Sarny. W 1943 roku podczas
walk polskiej samoobrony z UPA
został zniszczony kościół parafialny pw. Świętego Stanisława
Biskupa i Męczennika. „Kościół
został zniszczony w czasie walk
w 1943 roku. Obecnie od 1992
r. funkcjonuje kaplica.” (http://
ziemlak.republika.pl/diecezja/
diecezja.html#Włodzimierski ).
80. Torczyn, miasteczko, pow.
Łuck. Na początku 1944 roku
UPA spaliła drewniany kościół
pw. Świętej Trójcy i św. Jana
Chrzciciela z 1778 roku, wraz z
plebanią (Siemaszko..., s. 644).
„Pierwszy kościół, drewniany został ufundowany w 1540 r. przez
bpa łuckiego Jerzego Chwalczewskiego i w 1548 r. dodatkowo uposażony w pola i łąki przez
króla Zygmunta I Starego oraz w
1607 r. przez bp. Marcina Szyszkowskiego. W 1778 r. bp Feliks
Turski wybudował nowy kościół,
drewniany, obok ruin poprzedniego, który w latach późniejszych
był przerabiany i przebudowywany. Kościół został spalony razem
z plebanią przez UPA na początku
1944 r. Obecnie na terenie, gdzie
stał kościół, znajduje się ogród
warzywny, zaś na terenie cmentarza parafialnego, całkowicie
zniszczonego i zrównanego z ziemią, zasadzono drzewa i założono
park. Na jego miejscu rozpoczęto budowę kaplicy murowanej z
funduszy m. in. p. T. Dąbrowskiego z Kanady. Wybudowano nowy
kościół drewniany. Oraz plebanię.
Kaplica w Okorsku Wielkim drewniana, zniszczona w bliżej
nie znanych okolicznościach.
(prawdopodobnie przez UPA).
(http://www.wolhynia.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=199&catid=25&Itemid=101 ). Inni: Tarczyn, pow.
Łuck. W Wigilię 1943 roku, w
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czasie pasterki (odprawianej bez
księdza, który już wyjechał) nacjonaliści ukraińscy zaryglowali
z zewnątrz drzwi kościoła, polali
go benzyną i podpalili – wszyscy
zgromadzeni zginęli. (Lucyna
Kulińska: Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich, nr 4. Seria pod
redakcją Witolda Listowskiego.
Kędzierzyn-Koźle 2012).
81. Ulbarów, wieś, pow. Dubno.
„Kaplica w Ulbarowie drewniana, wzniesiona w 1929 r. przez
Jana Hiblera i Annę Żyhową, spalona przez UPA w 1943 r. „ (Za:
http://www.wolhynia.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101 ).
82. Werbeń,wieś, pow. Horochów. Kaplica zniszczona przez
UPA prawdopodobnie w sierpniu 1943 roku w czasie mordu
na ludności polskiej. (Za: http://
www.wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).

83. Wiśniowiec Nowy, miasteczko, pow. Krzemieniec. W nocy z
8 na 9 lutego 1944 roku w banderowcy po wymordowaniu zgromadzonej ludności polskiej obrabowali i spalili murowany kościół
pw. Świętego Michała Archanioła. Świątynię wraz z klasztorem
ufundował ks. Jeremi Michał
Wiśniowiecki w 1645 r. W 1655
r. zarówno miejscowa ludność
polska, jak też zakonnicy wymordowani zostali w sposób okrutny przez zbuntowaną miejscową
ludność prawosławną i kozaków.
W1672 r. na Wiśniowiec napadły
oddziały tureckie, które zrabowały i spaliły kościół i zamek wraz
z broniącymi się w ich murach
mnichami i okolicznymi mieszkańcami. W 1720 r. na fundamentach zrujnowanego kościoła rozpoczęto budowę nowej świątyni.
Prace wykończeniowe trwały
do 1740 r., kiedy to kościół, oddany w opiekę św. Michałowi
Archaniołowi, konsekrował biskup łucki Franciszek Antoni
Kobielski. Nadszedł jednak rok
1832, kasata zakonu i konfiskata ich dóbr. Kościół zamieniony
został na cerkiew prawosławną.
W 1863 r., na skutek zaprószenia
ognia przez żonę popa, spłonął
dach nad kościołem i klasztorem.
Rzeźbione ławy, obrazy i inne
przedmioty kultu zostały wprawdzie wyniesione na zewnątrz, ale
pozbawione opieki stopniowo
niszczały. Złodzieje wtargnęli do
podziemnych krypt, pozdzierali
z trumien cenne obicia, a z nieboszczyków ich szaty, obcinając
pierścienie wraz z palcami u rąk.
Po odzyskaniu wolności przez
Polskę miejscowa ludność katolicka spontanicznie przejęła kościół, który formalnie został zrewindykowany w 1921. W 1931
r. bp Adolf P. Szelążek zaprosił
Karmelitów Bosych do objęcia
z powrotem klasztoru. Prowadzili oni z zapałem restaurację
świątyni, którą przerwała kolejna wojna. Klasztor karmelitański
stał się miejscem tragicznych
wydarzeń w lutym 1944 roku.
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świętszej Marii Panny w Wojtkowiczach, Parafia leżała na terenie
gminy Berezów pow. Stolin woj.
Poleskie. W 1943 roku kościół
został spalony przez Ukraińców.”
(http://ziemlak.republika.pl/diecezja/diecezja.html#Włodzimierski ). „Kościół drewniany został
wzniesiony w latach 1926-30 staraniem parafian i żołnierzy KOP-u. Plac pod budowę kościoła
ofiarował i wsparł znacznym funduszem Adam Osiński z Ustrzyk
Dolnych. Kościół został spalony
przez nacjonalistów ukraińskich
w 1943 r.” (http://www.wolhynia.
pl/index.php?option=com_content&view=article&id=199&catid=25&Itemid=101 ).

budowano dom kultury i szkołę.
Obecnie z kościoła nie zachowało się nic. Również cmentarz
parafialny został zrujnowany.
Spychaczem zgarnięto wszystkie
płyty i nagrobki w jedno miejsce,
doszczętnie je niszcząc i wykorzystując do celów budowlanych.
Teren wyrównano i zasadzono
drzewa – park. (za: http://www.
wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).

ku i jego siostrę (Siemaszko..., s.
854).

91. Zabłoćce, wieś, pow. Włodzimierz Wołyński. 11 lipca 1943
roku w kościele parafialnym (parafia erygowana w 1774 roku) pw.
Świętej Trójcy: „Ukraińcy w czasie nabożeństwa zamordowali 70
osób i kościół zniszczyli.” (http://
ziemlak.republika.pl/diecezja/
diecezja.html#Włodzimierski ).
Kościół parafialny pw. Trójcy
Świętej. Kościół murowany, w
stylu barokowym, został wybudowany „Bogu na chwałę” w latach
1760-1773 przez Michała Gurowskiego. W 1840 r. zamknięty
przez władze rosyjskie. Ponownie
odzyskany w 1920 r. i z ofiar wiernych w 1921 r. odrestaurowany
pod administracją ks. Antoniego
Staniszewskiego - miejscowego
proboszcza. Ostatnim proboszczem był ks. Józef Aleksandrowicz, zginął 11 lipca 1943 r. zamordowany przez banderowców
przy ołtarzu w kościele razem
z wieloma wiernymi. Kościół
ograbiony i zdewastowany, został
również zniszczony w bliżej nie
znanych okolicznościach. (Za:
http://www.wolhynia.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).

1. Binduga, wieś, pow. Luboml:
„Kościół parafialny - murowany
pw. św. Mikołaja. Do 1921 r. był
kościołem filialnym parafii lubomelskiej. Zbudowany w 1774 r.
przez Kazimierza Wydżgę, przebudowany w 1845 r. Po wysiedleniu części parafian przez NKWD
w 1940 r. kościół został zdewastowany i zniszczony po 1945 r.”

Po wycofaniu się z Wiśniowca
oddziałów węgierskich, 7 lutego
nacjonaliści ukraińscy wymordowali 47 Polaków, którzy broniąc
się nie wytrzymali ataku. Zginęli
wówczas o. Kamil Gleczman i br.
Cyprian Lasoń. W nocy z 8 na 9
lutego nacjonaliści obrabowali
klasztor i kościół. Do kościoła
napastnicy nawieźli słomy i podpalili go. Rektorem kościoła był
o. Kamil Sylwester od św. Eliasza
Gleczman, zamordowany przez
banderowców w lutym 1944 r.
Z kościoła nic nie zachowało
się. Na jego miejscu jest obecnie
ścieżka asfaltowa. Kościół został
wysadzony w powietrze na początku lat sześćdziesiątych XX w.
Zachowało się ogrodzenie wokół
kościoła i klasztoru Karmelitów
z piękną bramą wejściową.” (za:
http://www.wolhynia.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=209&catid=25&Itemid=101 ).
84. Wiśniowiec Stary, wieś, pow.
Krzemieniec. Pod koniec lutego
1944 roku banderowcy spalili
kościół pw. Świętego Stanisława
Biskupa i Męczennika razem z
200 osobami ludności polskiej.
„Kościół parafialny murowany,
został wybudowany w 1756 r.
staraniem Jana Karola Mniszcha
i jego małżonki Katarzyny z Zamojskich. Odbudowany w 1811
r. W kościele tym znajdował się
wielki obraz św. Antoniego. Pod
koniec lutego 1944 roku nacjonaliści ukraińscy nawieźli słomy do
kościoła, zamknęli w nim wielu
Polaków i kościół podpalili. Kto
nie zginął od ognia, udusił się od
czadu i dymu. Gdy 1 marca 1944
r. do Wiśniowca wkroczyli partyzanci radzieccy, do kościoła dostała się z nimi Maria Stemplowska, poszukująca zwłok męża i
dzieci. Zobaczyła tam mnóstwo
ludzi poduszonych i spalonych,
w sumie około 200 osób. Po latach wypalony kościół popada w
coraz większy ruinę. Na dachu
kościoła rosną drzewa, sklepienie
ulega coraz większemu zniszczeniu, brak okien, odarte tynki,
stare i świeże ślady pozostawione przez wandali, chór się wali.
Na ścianie zewnętrznej prezbiterium zachował się naturalnej
wielkości drewniany krucyfiks.
W środku, w prezbiterium, widoczny jest fresk przedstawiający
Trójcę Świętą.” (za: http://www.
wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=209&catid=25&Itemid=101 ).
85. Włodzimierzec, miasteczko,
pow. Sarny. W sierpniu 1943 roku
UPA napadła na Polaków, którzy
schronili się w empirowym kościele pw. św. Józefa z 1827 roku.
Polacy odparli ataki. Upowcy usiłowali wysadzić go w powietrze
za pomocą min. Wybuch zwalił
mur na ołtarz, zginęły dwie kolatorki kościoła: Anna hr. Krasicka,
w podeszłym wieku, i jej córka
hr. Prądzyńska. Po wybuchu napastnicy uciekli (Siemaszko..., s.
806).
86. Wojtkowicze, wieś, pow. Stolin woj. poleskie. W 1943 roku
Ukraińcy spalili kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP.
„Parafia Wniebowzięcia Naj-

87. Woronczyn, kolonia, pow.
Horochów. 25 czerwca 1943 roku
podczas napadu na ludność polską UPA zamordowała w kościele
40 osób, a następnie spaliła kościół. (http://ziemlak.republika.
pl/diecezja/diecezja.html#Włodzimierski ).
88. Woronczyn, wieś, pow. Horochów. W sierpniu 1943 roku
UPA zniszczyła kościół z ok.
1820 roku. „Kaplicę murowaną
wystawił napoleoński generał i
poeta Ludwik Kropiński około
1820 r. Kaplica należała do parafii kisielińskiej. Pod koniec II
wojny światowej została zniszczona przez UPA.” (Za: http://
www.wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).

89. Wyrka, wieś, pow. Kostopol.
18 lipca 1943 roku, podczas rzezi
ludności polskiej Ukraińcy spalili
kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Inni:
W dniach 16-17 lipca 1943 r. w
Wyrce, Ukraińcy spalili 130 budynków należących do Polaków
oraz drewniany kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego wybudowany w 1934 r.
90. Wyszogródek, miasteczko, pow. Krzemieniec. W lipcu
1943 roku UPA zamordowała
150 Polaków zgromadzonych w
kościele, głównie uchodźców z
okolicy, w tym ks. proboszcza
Konstantego Turżańskiego, lat
44, a barokowy kościół sprzed
1726 roku wysadzili materiałami
wybuchowymi. „W 1760 r. staraniem Wojciecha Ryszczewskiego
świątynię przebudowano w stylu
barokowym, w którym znajdowało się kilka portretów rodziny
fundatora. W wielkim ołtarzu
był zawieszony obraz Zesłania
Ducha Świętego. W 1891 r. rząd
carski zajął świątynię i przekazał
cerkwi prawosławnej. Odzyskana została w 1935 r. W 1941 r.
proboszczem był ks. Konstanty
Turzański, zamordowany przez
UPA w lipcu 1943 r. Po zamordowaniu proboszcza banderowcy częściowo uszkodzili kościół
(część wysadzili w powietrze).
Po wojnie w kościele mieściła się
„brygada traktorowa”. Parkowały
tam i były remontowane traktory
i maszyny rolnicze. Później był tu
skład. Kościół zburzono w 1964
r., w czasie budowy obok niego
szkoły. Z cegły z kościoła wy-

92. Zahorów Nowy, wieś, pow.
Horochów. W 1943 roku UPA
zniszczyła murowany barokowy
kościół pw. Narodzenia NMP
(Siemaszko..., s. 146). „Parafia
Narodzenia Najświętszej Marii
Panny w Nowym Zahorowie, erygowana w 1576 roku, od 1839
roku cerkiew prawosławna, ponownie w 1921 roku. Kościół
zniszczony przez Ukraińców w
1943 roku. Obecnie ruiny mają
być odbudowane na cerkiew
prawosławną.” (http://ziemlak.
republika.pl/diecezja/diecezja.
html#Włodzimierski ).
93. Złoczówka, wieś, pow. Dubno. Pod koniec lipca 1943 roku
Ukraińcy obrabowali kościół pw.
Najświętszej Marii Panny z 1865
roku, zniszczyli jego wnętrze i
przy użyciu materiałów wybuchowych poważnie uszkodzili
mury kościoła (Siemaszko..., s.
60). „Parafia Wniebowzięcia
Matki Boskiej w Złoczówce, erygowana w 1609 roku. Kościół
zniszczony przez Ukraińców w
1943 roku.” (http://ziemlak.republika.pl/diecezja/diecezja.html#Włodzimierski ).
94. Ziemlica, majątek, pow. Włodzimierz Wołyński. 26 lub 27
sierpnia 1943 roku upowcy spalili drewnianą kaplicę z 1848 roku
razem z dworem z tego samego
okresu oraz zamordowali 3 Polaków, w tym właściciela mająt-

95. Zofiówka, wieś, pow. Łuck.
1 lipca 1943 roku Ukraińcy spalili kościół parafialny pw. Świętej Zofii i Matki Boskiej Dobrej
Rady. (http://ziemlak.republika.
pl/diecezja/diecezja.html#Włodzimierski ).
Losy innych kościołów rzymskokatolickich na Wołyniu:

2. Deraźne, wieś, pow. Kostopol:
„Kościół parafialny pw. Trójcy
Świętej i św. Marii Magdaleny.
Pierwszy kościół, drewniany został wzniesiony w 1615 r. przez
księcia Janusza Ostrogskiego kasztelana krakowskiego. W 1753
r. nową świątynię ufundował i
wyposażył: Karol Niemierzyc z
żoną Antoniną z Jełowickich. W
1804 r. staraniem Tadeusza Podhorodeńskiego została wybudowana nowa, murowana świątynia
w stylu empirowym. Ostatnim
proboszczem był ks. Michał Dąbrowski, na skutek donosu nacjonalistów ukraińskich rozstrzelany
przez Niemców 1.7.04.1942 r. w
lesie pod Kostopolem. Obecnie w
kościele ograbionym i częściowo
przebudowanym urządzone jest
kino i klub.
3. Dubno, miasto, woj. wołyńskie: „Kościół oo. Bernardynów
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Wzniesiony został przez księcia Janusza
Ostrogskiego około 1610-1620
r. Zajęty przez rząd rosyjski i w
1855 r przekształcony w świątynię prawosławną. Odzyskany w
1921 r., odreastaurowany i przekazany razem z budynkami klasztornymi pod siedzibę Papieskiego
Seminarium Duchownego (1931
r.) Jest to trzynawowy budynek
wczesnobarokowy z wieżą. W
prezbiterium znajdowały się freski z połowy XVII w. (prawdopodobnie pędzla Żebrowskiego).
Z tego też okresu pochodziły malowidła na ścianie prezbiterium.
W 1979 r. w kościele mieścił się
zakład wyrobów artystycznych.
Obecnie dawny kościół bernardyński znowu został zamieniony
na cerkiew prawosławną. Użytkuje go miejscowa parafia Ukraińskiego Autokefalnego Kościoła Prawosławnego. Częściowo
został przeprowadzony remont.
Zrobiono m.in. nowe pokrycie
dachu z blachy ocynkowanej.”
(http://www.wolhynia.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
4. Dubno, miasto, woj. wołyńskie:
„Barokowy kościół ss. Karmelitanek pw. św. Józefa Oblubieńca
Najświętszej Marii Panny ufundowany został w 1630 r. przez
Anastazję Czarnecką. Klasztor
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ufundowany został przed 1688 r.
przez księżnę Teofilę Lubomirską
z domu Zasławska - dziedziczkę
Dubna. Rosyjski urząd gubernialny zajął kościół i przekazał
prawosławnym w 1890 r. Odzyskane w 1922 r., klasztor i kościół
przekazane zostały zgromadzeniu
Sióstr Opatrzności Bożej. Dnia 17
października 1940 r. władze sowieckie zamknęły kościół klasztorny i zamieniły go na magazyn i
ślusarnię. Na terenie klasztoru został urządzony szpital, w którym
nadal pracowały siostry zakonne.
W czerwcu 1941 r. Niemcy opanowali i zajęli szpital, który w listopadzie tegoż roku zamienili na
więzienie dla jeńców sowieckich.
Obecnie w dawnym klasztorze i
kościele znowu mieści się szpital.
Budynek zachował swój ciekawy
wygląd z ładną barokową fasadą i
kolumnadą.
Na terenie Dubna znajdował się
również kościół garnizonowy pw.
św. Jana Kantego. Został zniszczony prawdopodobnie po 1945 r.
w nieznanych okolicznościach.”
(za:
http://www.wolhynia.pl/
index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
5. Kowel, miasto, woj. wołyńskie: „Pierwszy kościół parafialny pw. św. Anny, drewniany,
został wzniesiony ok. 1591 r.
Po zniszczeniu odbudował go w
1710 r. Leszczyński - wojewoda
wołyński. Po pożarze w 1854 r.
parafianie razem z proboszczem,
ks. Michałem Boratyńskim wybudowali nową, również drewnianą, świątynię. Kościół ten
przetrwał wojnę i został zniszczony po 1945 r. przez władze
miejscowe. W latach 1924-1931
na placu otrzymanym od magistratu wzniesiony został nowy,
murowany, największy kościół
w diecezji łuckiej pw. św. Stanisława Bpa Męcz. Wybuch wojny
przeszkodził w zakończeniu budowy świątyni, jej wewnętrznym
wykończeniu. W 1939 r. koszt
budowy kościoła oceniono na
ok. 2 mln zł. Swój wkład w jego
budowę mieli parafianie, kolejarze kowelscy i przede wszystkim
Polonia amerykańska. W 1944
r. w wyniku działań wojennych,
kościół został częściowo uszkodzony. Całkowicie rozebrany po
1945 r. przez miejscowe władze.
Do 1939 r czynny był również
kościół garnizonowy pw. św.
Wojciecha. Został zniszczony
po 1945 r. przez miejscowe władze.” (Za: http://www.wolhynia.
pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
6. Luboml, miasto, woj. wołyńskie: „Kościół parafialny pw. św.
Trójcy, murowany, w stylu gotyckim ufundował w 1412 r. król
Władysław Jagiełło. Kościół ten
był wielokrotnie niszczony przez
pożary i przebudowywany. Na początku XVII w. otrzymał barokowy wygląd. W 1912 r. został odnowiony ze składek wiernych. W
1943 r. większość parafian została
zamordowana przez UPA, część
uciekła za Bug lub została ekspatriowana w 1944 r. Po 1945 r.
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władze sowieckie zdewastowały
kościół, niszcząc jego wyposażenie i cmentarz parafialny. W świątyni urządzono magazyn soli. W
latach 1971-1974 pod nadzorem
pracowni konserwatorskiej we
Lwowie prowadzone były prace
restauracyjne. Wtedy też rozgrabiono i sprofanowano groby w
podziemiach kościoła, rozebrano
kruchtę i kaplicę przy ścianie północnej, postawioną na jubileusz
500-lecia świątyni, zdjęto blachę
miedzianą, zastępując ją metalową (żelazną), zrobiono betonowe
sklepienie, wymieniono w części
okna. Następnie w kościele urządzono tartak, później próbowano
przerobić na halę sportową. W
1985 r. blachę zerwał wiatr, w
roku następnym runęła sygnaturka. Po 1990 r. kościół ponownie
pokryto blachą, mając w planach
uczynienie zeń muzeum. Świątynia została zwrócona wiernym
(kilkadziesiąt osób) 3.04.1992
r. (Za: http://www.wolhynia.pl/
index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
7. Maciejów, osiedle, pow. Kowel: „Kościół parafialny pw. św.
Stanisława Bpa Męcz. i św. Anny.
Świątynia została zbudowana z
cegły w drugiej połowie XVI w.
przez Stanisława Maciejewskiego
z Chodla - kasztelana sandomierskiego. Po najeździe szwedzkim
Atanazy z Miączyna i Maciejowa
Miączyński - wojewoda wołyński
wzniósł nową świątynię i ją hojnie uposażył. W 1870 r. rząd carski zamienił kościół na cerkiew
prawosławną. Odzyskany został
w 1920 r. Obecnie kościół znajduje się w ruinie. Zmieniona została
również nazwa miejscowości na
Łukiw. Część ludności zginęła z
rąk UPA w 1943 r., część uciekła
za Bug bądź została przymusowo
ekspatriowana w 1944 r.
W Maciejowie był również drugi
kościół pw. św. Michała Archanioła, wybudowany w 1701 r.
przez Atanazego Miączyńskiego.
W poł. XIX w. został zamknięty
przez rząd rosyjski i zamieniony
na cerkiew prawosławną.” (Za:
http://www.wolhynia.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
8. Międzrzec Korecki, miasteczko, pow. Równe. Kościół pw. św.
Antoniego Padewskiego (dawniej
oo. Pijarów). Pierwszy kościół,
drewniany zbudowany w XVI w.
przez Konstantego Ostrogskiego
- wojewodę kijowskiego, spłonął
w 1694 r. Nowy, murowany, wybudowany został w latach 17021725 staraniem księcia Dominika
Jerzego Lubomirskiego i przez
niego wyposażony. Po wielkim
pożarze w 1809 r. (spłonął dach)
renowacją zajął się w 1857 r. Jan
Stecki - chorąży koronny. Po kasacie klasztoru w 1853 r., kościół
został zamieniony na parafialny.
Kolegium Pijarów zostało przekształcone na początku XIX w.
przez Tadeusza Czackiego na
gimnazjum (zamknięte przez rząd
carski w 1832 r.). Ostatnim administratorem był ks. Jan Pająk;
dziekan, jego staraniem oraz hr.
Adama Steckiego i Wandy Jasiń-

skiej pod koniec lat dwudziestych
kościół został odrestaurowany.
Obecnie kościół jest zdewastowany, bez dachu, w ruinie. (Za:
http://www.wolhynia.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).

W Koblinie, 8 km na południe od
Młynowa, znajdował się kościół
modrzewiowy z 1570 roku.”

9. Mizocz, osiedle, pow. Dubno:
„Kościół parafialny pw. św. Jana
Nepomucena. Kościół murowany,
w stylu empirowym, został wybudowany w 1759 r., staraniem
generała Krzysztofa Dunin-Karwickiego. Latem 1943 roku był
tu ośrodek samoobrony polskiej,
liczący około 30 uzbrojonych ludzi, który w sierpniu tegoż roku
został rozbity przez UPA. Zostało
zamordowanych wówczas ponad
100 osób narodowości polskiej.
Budynek kościelny ocalał. Przedzielony jest stropem na 2 piętra:
na dole znajduje się biblioteka,
na górze - sala kinowa. Budynek
jest zagrzybiony; dach wymaga
remontu. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne są zniszczone. Brak wyposażenia kościelnego, brak parkanu. Obok kościoła stoi budynek
plebanii zamieniony na dom pioniera. Obecnie znajduje się w nim
„dom ucznia i młodzieży”. Także
wymaga remontu.” (http://www.
wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=199&catid=25&Itemid=101 ).

11. Pulemiec, wieś, pow. Luboml:
„Parafia została utworzona w
1937 r. Jej pierwszym administratorem był ks. Jan Kozakiewicz,
który rozpoczął budowę kościoła
murowanego. W 1938 r. parafia
liczyła 867 wiernych, którzy w
większości zostali zamordowani
przez nacjonalistów ukraińskich
w 1943 r., a nieliczni uciekli za
Bug. Wtedy też zniszczona została kaplica drewniana w Piszczu - wybudowana przez rodzinę Gutowskich. Kościół został
prawdopodobnie zniszczony po
1945 r. przez miejscowe władze.”
(http://www.wolhynia.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=199&catid=25&Itemid=101 ).

10. Młynów, wieś, pow. Dubno:
„Kościół pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny - murowany. Zbudowany został przez
hrabiego Janusza Chodkiewicza
w roku 1786 wg projektu nadwornego architekta króla Stanisława Augusta Poniatowskiego,
E. Szriegiera (1727-1783). W
czasie I wojny światowej został
zrujnowany i splądrowany. Odrestaurowany w 1921 r. przez ks.
proboszcza Telesfora Perehudę.
W ścianach kościoła znajdowały
się epitafia generała hr. Aleksandra Chodkiewicza (zm. w 1838
r.), Mieczysława hr. Chodkiewicza (zm. w 1851 r.) i innych
członków rodziny. Kościół posiadał rokokowe ołtarze. W podziemiach pochowano obok Chodkiewiczów zamordowane w 1919 r.
przez bolszewików Julię hrabinę
z Ledóchowskich Chodkiewiczową i jej córkę Zofię. Obecnie
z kościoła nie zachowało się nic.
Na początku lat sześćdziesiątych
został rozebrany. Na placu kościelnym wybudowano kino. Pod
klombem, według relacji starszego mieszkańca Młynowa, znajdują się zamurowane krypty. Gołym
okiem widoczne są miejsca zapadania się ziemi i asfaltu. Klomb
swymi rozmiarami i kształtem
dziwnie odpowiada wymiarom
nie istniejącego kościoła.
W Małych Dorohostajach był
ufundowany na początku XVII
wieku przez Jana Sapiehę i jego
żonę Konstancję z Herbutów kościół oo. karmelitów. Został on
wzniesiony w 1679 r. na miejscu dawnego zboru ariańskiego.
Po kasacie w 1832 roku został
przerobiony na cerkiew. W czasie
wojny ta cerkiew uległa zniszczeniu, pozostały nagie mury bez
sklepienia. Obecnie ślady po tym
kościele są niewidoczne.

(za:
http://www.wolhynia.pl/
index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).

12. Rokitno, miasteczko, pow.
Sarny: „Kościół parafialny pw.
św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
W latach 1925-1926 staraniem
parafian i ks. Stanisława Fijałkowskiego wybudowany został
drewniany kościółek. W latach
1931-1936 dobudowano murowane nawy boczne, zmieniono front
i tył kościoła. Urządzono też jego
wnętrze. Wykonano 6 ołtarzy: ołtarz wielki z wizerunkiem Jezusa
Ukrzyżowanego (rzeźba), boczne
- Matki Boskiej Ostrobramskiej,
św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
św. Antoniego, św. Józefa i św.
Franciszka z Asyżu (Za: http://
www.wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
13. We wsi Rymacze pow. Luboml: „Kościół parafialny pw.
św. Izydora Oracza, murowany,
został wzniesiony w latach 19311933 przez parafian i ks. proboszcza Stanisława Brajczewskiego.
Z kościoła ocalały: obraz św. Izydora, chorągwie, ambona, ornaty
(obecnie w parafii Pławanice) naczynia liturgiczne (w Chełmie).
Po 1945 r. kościół był użytkowany jako klub, sala taneczna, młyn
i magazyn pasz. Od kilku lat jest
restaurowany (wymieniono okna,
drzwi, dach) ze składek parafian i funduszy Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” (http://www.
wolhynia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=199&catid=25&Itemid=101 ).
14. Szelwów, wieś, pow. Horochów: „Kościół pw. św. Michała
Archanioła został zbudowany w
1765 r. przez Michała Gurowskiego. Był filią kościoła parafialnego w Koniuchach. W miejscu
dotychczasowego kościoła stanęła w 1931 r. nowa świątynia o
konstrukcji pruskiej (z drzewa i
cegły), zbudowana staraniem parafian i proboszcza, ks. Gracjana
Rudnickiego. Kościół obecnie
nie istnieje (zniszczony po 1944
r.) (Za: http://www.wolhynia.pl/
index.php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).

www.ksi.btx.pl
15. Warkowicze, miasteczko,
pow. Dubno: „Kościół niegdyś
(Bernardynów) pw. św. Franciszka z Asyżu, z cegły, zbudowany
został w roku 1729 przez Jakuba
Ledóchowskiego i jego żonę Marię z domu Szaszewska. W 1832
r. został zamknięty przez rząd carski i w 1836 r. zamieniony na cerkiew prawosławną. W 1923 roku
odzyskany i w 1924 r. odrestaurowany pod opieką ks. Konrada
Moszkowskiego, miejscowego
proboszcza. W głównym ołtarzu
znajdował się cudowny obraz
Najświętszej Marii Panny. Jego
losy po 1943 r. nie są nam znane. Obecnie murowany kościół
pobernardyński kolejny raz został
zamieniony na cerkiew prawosławną. Dobudowano 7 kopuł z
innego materiału. Widoczny jest
zarys prezbiterium. Przebudowa
świątyni trwa.
http://www.wolhynia.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101
16. Wiszenki, wieś, pow. Łuck:
„Kościół pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny. Pierwszy drewniany, zbudowany w
1639 r. i uposażony przez Aleksandrę, panią na Sokólu 1. voto
Zahorowska, 2. voto Jełowicka,
3. voto Szklińską, konsekrował
bp Andrzej Gębicki. W czasie
najazdu Tatarów i Szwedów dotacja całkowicie ustała, a kościół
chylił się ku upadkowi. Stanisław
Maniecki -właściciel Wiszenek,
kościół odnowił i wznowił dotację W 1771 r. po spaleniu kościół
drewniany został częściowo w
1847 roku odbudowany, w latach
1858-1859 całkowicie odrestaurowany przez bpa Kacpra Borowskiego i wiernych. Pomimo
częściowego zawalenia się dachu
i stropu zachowały się jeszcze
ołtarze - główny i cztery boczne,
parami analogiczne, przyścienne, płaskie, pokryte niegdyś dość
bogatym ornamentem roślinnym
i typowym dla regencji i rokoka
- mieszanina wczesnych i późnych elementów dekoracyjnych z
XVIII wieku. W nastawie ołtarza
głównego znajdowały się resztki zniszczonego obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny z XVIII wieku. Wiszeński
kościół położony był wśród dawnych łąk, częściowo przejętych
pod zabudowę kołchozu, na lekko
odcinającym się wzniesieniu, w
wieńcu starych lip. Na cmentarzu przykościelnym znajdowało
się dawniej kilka murowanych i
kamiennych nagrobków z żeliwnymi krzyżami. Po 1945 r. służył
jako kołchozowe pomieszczenie gospodarcze, zlewnia mleka.
Ocalał jako jeden z trzech drewnianych kościołów i kaplic na
terenie diecezji łuckiej (Zabłocie,
Bielin), został przeniesiony i odrestaurowany w Kowlu. Poświęcenia dokonał arcybiskup Marian
Jaworski 12.10.1996 roku.” (za:
http://www.wolhynia.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=228&catid=2&Itemid=101).
Opracował: Stanisław Żurek
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ZWIASTOWANIE I NAWIEDZENIE,
SPOTKANIE DWÓCH MATEK-IKONY.
Anna Małgorzata Budzińska

Dzisiaj przedstawię dwie moje ikony, które są ze sobą
związane. Pierwsza to Zwiastowanie, a druga to reakcja Marii na tę nowinę – czyli spotkanie Marii z Elżbietą. Zanurzmy się po raz kolejny w rozważania ikonowe
tak bliskie przecież naszym kresowym przodkom.
Ciekawa i intrygująca jest historia Zwiastowania, ale
też spotkanie dwóch Matek to dla mnie czysta magia i
cudowne przesłanie dla nas wszystkich.
Ale od początku- spójrzmy na Zwiastowanie. Nie był
to łatwy moment w życiu młodziutkiej Marii. Oto ukazuje się jej Anioł Gabriel i zwiastuje jej wielką nowinę- urodzi syna! Maria zamiast się od razu ucieszyć
wydaje się zakłopotana i trochę przestraszona. Tak jakby aż cofa się na słowa anioła i kurczy się w sobie. Jej
prawa dłoń może wskazywać otwartość na wolę Boga,
ale może też być gestem samoobrony, odgrodzenia się
od tych dziwnych słów.

odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc
Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się
narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
Na ikonie wyraźnie widać promień z nieba dotykający
głowy kobiety – to znak Ducha Świętego, który zstępuje na Marię. To było dla Marii wyraźnie odczuwalne
i dlatego przyjęła pokornie wszystko to co Bóg na nią
zesłał, więc powiedziała: «Oto Ja służebnica Pańska,
niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy
odszedł od Niej anioł.
Maria była młodą kobietą (dziewicą) zaślubioną Józefowi, która jeszcze „nie znała męża”. Stan błogosławiony, w którym znalazła się za sprawą Ducha Świętego,
oznaczał dla niej perspektywę posądzenia o cudzołóstwo, co mogło sprowadzić na nią karę śmierci. Jednak
nie tylko o ten ludzki strach tutaj chodzi. Ona już wewnętrznie wie, że oprócz radości z narodzin czeka ją
cierpienie i ból, że misja jej Syna jest niewyobrażalnie
trudna i że skończy się Jego męką i śmiercią. Nie dziwmy się więc jej obawom i wahaniu.
W ikonie jednocześnie można odczytać wiele aspektów
sytuacji, można w niej zobaczyć i moment zawahania i spokój, przyjęcie, i to co z tego wynika -czyli moment
Wcielenia.
Idźmy dalej w naszych ikonowych rozważaniach. Co
się dzieje potem? Gdzie, u kogo szuka Maria wsparcia?
Kto może jej przybliżyć tajemnicę Wcielenia, kto jej
wytłumaczy co się z nią dzieje? No cóż, zapewne na
razie to nie Józef, bo on sam nie może tego pojąć. U
nikogo z najbliższych młodziutka Maria nie może znaleźć zrozumienia ani pociechy.
Jednak przypomina sobie dalszy ciąg słów Anioła przy
Zwiastowaniu. Powiedział on przecież:
A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej
starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która
uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic
niemożliwego».

/ Zwiastowanie
Przypomnijmy sobie co usłyszała Maria od anioła –
według ewangelii św. Łukasza:
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do
miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a
Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej
i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą,».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do
Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u
Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz
imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem
Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a
Jego panowaniu nie będzie końca».

Tak to jest dobra wskazówka- trzeba się spotkać z
Elżbietą, trzeba sprawdzić, trzeba wreszcie pojąć te
cuda!- tak pomyślała Maria i niewiele się namyślając
wyruszyła w wędrówkę do Elżbiety. Nie było to łatwe.
Dokładny opis wydarzenia Nawiedzenia znajdujemy w
Ewangelii wg Świętego Łukasza. Zgodnie z tradycją
miało ono miejsce w Ain Karim (ok 7 km na zachód
od Jerozolimy). Najświętsza Panna prawdopodobnie
odbywała całą drogę z Nazaretu do Ain Karim pieszo.
Droga ta wynosi około 150 km, więc trudno przypuszczać, żeby przeszła ją w całości sama. Być może przyłączyła się do jakiejś pielgrzymki, zdążającej do Jerozolimy.
Maria jak mówi Ewangelia, nie zwlekała z decyzją pójścia do Elżbiety. Dlaczego tak się śpieszyła?
Dlaczego było to dla niej tak ważne?

Ewangelia opowiada dalej tak:

Pośpiech Marii wynika z głębokiego poruszenia jakie wywarło na niej spotkanie z Bogiem, za pośrednictwem anioła Gabriela. Maria chce podzielić się tą
wielką wiadomością z osobą, która może ją nie tylko
zrozumieć, ale także udzielić wsparcia, pomocy. Maria
wie, że łączy ją z Elżbietą wspólne doświadczenie. Wie
również, że spotykając się z ciężarną Elżbietą znajdzie
w niej potwierdzenie tego wszystkiego, co mówił do
niej Anioł. Słowa Anioła Gabriela dzięki temu mogą
stać się bardziej namacalne, dotykalne bo Maria będzie
mogła zobaczyć ich potwierdzenie w innym człowieku. Skoro Elżbieta jest w ciąży, to słowa Anioła muszą
być prawdziwe- tak rozumuje Maria.

«Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej

Maria dotarła do Ain Karim i spotkała się z Elżbietą-

Maria z początku jest zdumiona, chce te słowa zrozumieć, chce poznać warunki tej
Maria nie może odpowiedzieć aniołowi odruchowo,
mechanicznie. Potrzebuje czasu. Potrzebny jest moment zatrzymania, by Boża «propozycja» mogła dotrzeć do Jej serca.

przedstawiłam to na ikonie.
/ Nawiedzenie
Owe spotkanie dwóch kobiet to wspólna celebracja tajemnicy, podwójnej tajemnicy: ciąża dziewicy i ciąża
niepłodnej. Było to bardzo głębokie doświadczenie dla
obu kobiet, z których każda nosiła pod sercem niezwykłe dziecko.
Obie kobiety spędziły ze sobą kilka miesięcy. To był
dobry, wspólny czas wzajemnego wsparcia przed
przyszłymi wydarzeniami i cierpieniem, które miało
przyjść. Maria jak wiemy z Ewangelii doświadczy tego
szczególnie będąc świadkiem śmierci Jezusa. Kto wie
czy podobnie nie było z Elżbietą, która mogła doświadczyć bólu związanego ze
stratą swojego syna (Jan Chrzciciel został stracony
przez Heroda).
Elżbieta widzi w Mari wierzącą, wzór wiary.
Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona
jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc
Twojego łona». Maria jest błogosławiona bo przez
swoje zaufanie Bogu ma z Nim głęboką więź. A obok
tego jest też szczęśliwa, błogosławiony oznacza bowiem szczęśliwy.
Dla mnie ważny jest również jeszcze inny aspekt tego
spotkania- to potrzeba bliskości człowieka z człowiekiem w trudnych chwilach, to wspólne przeżywanie
tego co niezrozumiałe i trudne.
Na tym przykładzie, na wzór Marii i Elżbiety możemy
odkrywać wartość bliźniego, z zaufaniem, otwartością
uczymy się wychodzić do niego. Powinniśmy zrozumieć jak bardzo inny człowiek jest nam potrzebny. Bo
wiara, dobro, miłość, czy sprawiedliwość ma sens tylko we wspólnocie z innymi. Nie można kochać, być
dobrym, sprawiedliwym w samotności. Ludzie są nam
potrzebni. Aby jednak takie spotkanie z naszą siostrą i
bratem było możliwe musimy jak Maria powstać i wyruszyć w drogę. Bierzmy z niej przykład. Musimy stać
na własnych nogach, aby dojść do drugiego. Nikt nie
zrobi tego za nas. I musimy przejść przez góry, przez
góry zahamowań, niechęci, bo może nie przepadamy
za tą naszą siostrą czy bratem, za naszą sąsiadką, kole-

1 marca 2018 - strona 48
gą z pracy. Musimy też przejść
przez góry stereotypów, które
są wygodną formą uproszczenia. Gdy pokonamy te góry wtedy możemy zobaczyć drugiego
człowieka jaki jest naprawdę.
Poznać go i dzięki niemu lepiej
też poznać Boga.
Nie bójmy się też okazywać radości. Maria dopiero po spotkaniu z Elżbietą w pełni cieszyła
się ze swego błogosławionego
stanu. Cieszmy się i my z tego
co mamy, co nam przynosi każdy dzień.
Spotkanie dwóch Matek odbywa się w atmosferze radości,
uniesienia, i jak czytamy: poruszyło się z radości dzieciątko w
łonie Elżbiety, ona sama pełna
uniesienia, na głos Maryi wydała okrzyk radosnego zadziwienia, zaś Maryja mówi, że raduje
się jej duch w Bogu jej Zbawcy.
Radują się więc wszyscy- nawet nienarodzone dziecko- Jan
w łonie Elżbiety. Dlaczego w
dzisiejszych czasach, nawet w
kościele tak zdeprecjonowane jest odczuwanie radości?
Dlaczego nasz świat jest pełen
zgorzknienia, niezadowolenia,
a nawet lęku przed życiem?
Radość to przecież nie próżność
albo luksus życia duchowego,
lecz to jego uwieńczenie. Radość nie jest utopią ani rzeczą
niemożliwą. Nie jest infantylizmem duchowym, a ważną wartością naszego życia, trzeba to
sobie uświadomić. Trzeba szanować ducha radości, bo jest on
harmonią natury. Dla ciała radość jest podstawowym składnikiem dobrego samopoczucia i
ułatwia każde działanie.
Tak więc ta niepozorna ikona przedstawiająca spotkanie
dwóch ciężarnych kobiet jest
nie tylko zachętą do kontaktów z ludźmi, do dzielenia się
z nimi swoimi wątpliwościami
i problemami, do wspólnego
przeżywania radości i smutków. Ta ikona, która nie jest
z wyglądu jakoś szczególnie
piękna ani radosna to jednak
jest też wielką pochwałą radości i szczęścia. Pokazuje, że
nieraz to co jest dla nas wątpliwe, niejednoznaczne, trudne do
ogarnięcia okazuje się naszym
wielkim szczęściem, cudem i
radością. Wspierajmy się więc
wzajemnie.
Opracowując temat korzystałam ze stron:
http://biblia.deon.pl/rozdzial.
php?id=316
http://benedyktyni.pl/zwiastowanie-melodia-teologii/
http://www.homopaschalis.pl/
kazanie-iv-niedziela-adwentuspotkanie-mari-z-elzbieta/
http://www.kosciol.pl/article.
php/20050410164936137 :
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U BOMBACHA KLAWA WIARA
WCINA PRECLI ĆMI CYGARA
Aleksander Szumański dla „Barw Kresów” KSI
„Ta to jest wprost nie do wiary”, śpiewała Włada Majewska
w „Wesołej Lwowskiej Fali”,
audycji Radia Lwów, emitowanej od 16 lipca 1933 do 1939
roku. Twórcą audycji był Wiktor Budzyński i on też napisał
słowa tej piosenki i skomponował muzykę specjalnie dla Pani
Włady. Audycja w owym czasie niezwykle popularna, miała słuchaczy składających ze
wszystkich warstw społecznych.
Z taką samą atencją słuchał jej
profesor uniwersytetu, student,
czy domowa gospodyni. To faktycznie było nie do wiary, w
określonych godzinach audycji
słuchała cała Polska, odkładano
wówczas karty do gry przy brydżu, przerywano seanse spiryty-

styczne, narzeczeni przestawali
się całować, a dzieci odmawiały
udania się do snu. A było czego
słuchać bo to i lwowskie batiary
Tońcio i Szczepcio z nieodłącznym bałakiem - gwarą lwowską, bo to i „szmonces lwowski”
- gwara żydowska stanowiąca
komiczną mieszankę polsko-niemiecką z językiem jidysz
- w osobach Aprikosenkranza i
Untenbauma. Był i przekomiczny radca Strońcio, ciotka Bańdziuchowa, Marcelku i oczywiście wspomniana już Włada
Majewska śpiewaczka i parodystka. Nikt dotychczas nie rozszyfrował, czy Aprikosenkranz i
Untenbaum / Mieczysław Monderer i Adolf Fleischen / to byli
goje, fantastycznie parodiujący

„szmonces”, czy też autentyczni
Żydzi z Krakidałów / lwowska
tandeta, plac targowy/ zaproszeni przez Wiktora Budzyńskiego do Lwowskiego Radia.
Jedno jest pewne, „cała Polska”
śpiewała, „bałakała” i „szmoncesowała”, oczywiście pokładając się ze śmiechu. I to był sukces audycji numer jeden, jak
chcą niektórzy krytycy literaccy. Jerzy Janicki w recenzji napisał krótko: „szkoden goden”.
Zaraz, zaraz, a przecież gdyby
nie Tońcio i Szczepcio / Henryk
Vogelfänger i Kazimierz Wajda, w „cywilu” Tońciu, znany
i ceniony warszawski adwokat,
a Szczepciu inżynier / twórcy
„bałaku” zapisanego po raz
pierwszy medialnie, to na któ-

rym miejscu ich uszeregować,
po „całej rozśpiewanej Polsce”?
Nie należy zapominać, że audycja ta była również satyryczna, a
że serwilistyczne media w wolnej Polsce 1918-1939 nie wiele
znaczyły, można było śmiać się
do rozpuku bez konsekwencji.
Jak to jest dzisiaj z tym wolnym
śmiechem? Bez konsekwencji ?
Pardon ! W jednym z programów
„ Wesołej Lwowskiej Fali” Aprikosenkranz rozmawiał z Untenbaumem : „ Pan szedł słyszeć, że
w Biskupinie wykopali rycerza
Zyndrama? Tak, szłem słyszeć,
ale nie wiem co z nim zrobili.
Wstawili go do rządu”. Wiktor
Budzyński z Londynu w 1968
roku w pogadance przed mikrofonami BBC przypomniał o autentycznej wolności słowa w Polsce
międzywojennej : „…tyle zdążyliśmy powiedzieć złośliwości pod
adresem rządu, partii rządzącej i
śmiesznych czasem dygnitarzy;
tyle kawałów, które do dziś ludzie
pamiętają…”.
Tytuł dzisiejszej korespondencji
do czegoś zobowiązuje, bo właśnie piosenką „U Bombacha” w
wykonaniu pięciu dziewczynek
tworzących zespół „Paka Buziaka” rozpoczął się w niedzielę 20
września 2016 roku w krakowskim teatrze Groteska Koncert
Galowy III Ogólnopolskiego
Festiwalu Piosenki Lwowskiej i
„Bałaku” Lwowskiego Kraków
2016.. Warto przypomnieć tekst
tej batiarskiej ulicznej piosenki,
posiadającej melodię skocznej
polki, do której można było podkładać kuplety z innych tekstów,
lub tworzyć inne.
„U Bombacha fajna wiara,
wcina precli, ćmi cygara.
Oj, diridiri, rach, ciach, ciach,
ruchaj, ruchaj, uhaj, dana,
oj, didiri, rach, ciach, ciach,
ruchaj, ruchaj, uha!
Szac chłopaki lwoskie dzieci
kużdy ładny, aż si świeci.
Oj, diridiri…
Już szklankami hebra dzwoni,
Jóźku szpila na harmonii.
Oj,diridiri….
Wtem nadchodzi ciemna sztuka
i na sali szpargi szuka,
oj, diridiri…
My du niego czaru-maru:
hulaj za drzwi, ty batiaru!
Oj, diridiri…
A jak nas przyprosi grzeczni
upijemy si serdeczni.
Oj, diridiri…
Niech si dowi, ży we Lwowi
so chłopaki honorowi.
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Oj didiri…

LWOWSKA PIOSENKA

Ni ma to jak batiar lwoski,
Lecz najlepszy łyczakoski.
Oj, diridiri…

To lwowska piosenka
Tak dzwoni, tak dzwoni,
A sercu gdy bliska
Pulsuje u skroni.
I wstaje zaraniem
I cieszy, raduje
I zmienia się w łkanie.

Każda hebra je murowa,
Lecz najlepsza z Łyczakowa.
Oj, diridiri…
Chto si z naszy wiary śmieji,
naj gu nagła krew zaleji.
Oj,diridiri…
I kto Lwowa ni szanui,
Naj nas w dupy pocałuji.
Oj, diridiri…
Kto we Lwowi raz był bity,
ten udwalić musi kity.
Oj,diridiri…
A chto z nami trzyma sztamy,
temu lepi jak u mamy.
Oj, diridiri…
Instrumentalno- wokalny zespół
„Paka Buziaka” na koncert galowy przyjechał z Jeleniej Góry,
zapewne również i po otrzymanie
II nagrody w konkursie piosenki
lwowskiej, w kategorii dzieci i
młodzieży, wykonał dwie piosenki „ U Bombacha” i „Ta joj
ta Lwów”. Jak malowane, piękne
panienki z najmłodszą 9-cio letnią, zaprezentowały się w składzie: Emilia Kowalewska, Natalia Kopwzan, Malwina Bogdan,
Joanna Kowalewska, Agnieszka
Sieczkowska - warto te nazwiska
zapamiętać.
Co i „kogo” śpiewano na koncercie galowym. Oprócz renomowanych autorów, Mariana Hemara,
Emanuela Szlechtera, Henryka
Warsa, Jerzego Petersburskiego,
Wiktora Szolgini, Feliksa Konarskiego, czy Jerzego Michotka,
rozbawiona publiczność słuchała piosenek rodem z „lwoskiej”
ulicy. Ta z jakiej? Ta z „Zamarstynoskiej”, „Kliparoskiej”, czy
„Łyczakoskiej”. Ubawiona publiczność przeważnie w odświętnych „ancugach”, zapewne po
koncercie między sobą bałakała.
A w niektórych rzędach to nawet
i cwikiery teatralny widać było,
precli nie frygano. Zapewne na
sali była i „Ślepa Mińcia, na co
dzień śpiewająca u stóp pomnika
Jana III Sobieskiego na Wałach
Hetmańskich: „ Śliczny gwuździki „ „pienkny tulipany” przegrywająca na harmonii. Zaczepiana
przez uliczników wołała za nimi
„ ty miglanc”. A o panienkach
występujących na koncercie galowym jeszcze będzie.
Na razie nastrój:

To ona tak bliska
I równie daleka
To zmienia się w kamień
I ból na nią czeka,
To znowu radosna
I śmieszna w powiciu,
Lecz dumna ojczyzną
Gdy mówi o życiu.
A gdy czas już wita
Piosenki przesłanie,
Z kamienic jej echo
Się zmienia na łkanie
I zadrga swym brukiem
W miłości granice
I szczęściem już pełne
Tęskniące ulice.
To lwowska piosenka
Tak dzwoni, tak dzwoni,
A sercu gdy bliska
Pulsuje u skroni.
Wędruje wieczorem
I wstaje zaraniem
I cieszy, raduje
I zmienia się w łkanie.
W tym roku organizatorem festiwalu jest Fundacja Ocalenia
Kultury Kresowej. Karol Wróblewski, kierownik artystyczny
Zespołu „Chawira” jest założycielem fundacji i jej prezesem.
Mam opinię, iż powstanie takiej
fundacji jest przedsięwzięciem
patriotycznym, które już owocuje
prezentowaniem przez młodzież z
całej Polski piosenki lwowskiej i
„bałaku” lwowskiego. Niedawno
wróciłem ze Lwowa i przekazałem publiczności serdeczne pozdrowienia dla pań od redaktora
naczelnego „Kuriera Codziennego” Marcina Romera, a dla panów
uśmiechy lwowskie , prezes Radia Lwów Teresy Pakosz I redaktor naczelnej Radia Lwów Marysi
Pyż-Pakosz.
Miało być o panienkach, natychmiast piszę. Przed rozbawioną
publicznością „Groteski „ wystąpił Zespół wokalno – taneczny
z Katowic „YCHTIS „. I znowu
pięć panienek z najmłodszą również 9-cio letnią dziewczynką.
Zespół zdobył I nagrodę w konkursie piosenki lwowskiej, w kategorii dzieci i młodzieży z orzeczenia Jury .Usłyszeliśmy dwie
piosenki „ Wierne madonny”
Jerzego Michotka, oraz „ Banda
gra „ nieznanych autorów. Były

bisy, a jakże. Zespół wystąpił w
składzie: Małgorzata Bernacka,
Dagmara Sztuba, Martyna Cieślik, Kamila Borzemska, Adrianna Rydz. Panienki już rozsławiły
Polskę i lwowską piosenkę na
całym świecie. Zespół „ Ychtis
„ koncertował w Polsce, w Monachium, Stuttgarcie, Chicago,
Nowym Yorku, w miastach kanadyjskich, miastach francuskich,
miastach niemieckich, w Londynie i w miastach Wielkiej Brytanii, oczywiście we Lwowie etc.
niemal cały świat został podbity
przez pięć urokliwych i malowniczych panienek z Katowic. Zespół
„Ychtis” i występujące panienki
to już instytucja.
Co śpiewano na koncercie?
„Może syn” muzyka i słowa Feliks Konarski
„ Ta to jest wprost nie do wiary
„ muzyka i słowa Wiktor Budzyński
„ Kocham Lwów „ muzyka Ewa
Walczak, słowa Andrzej Szczepański
„ Zaproszenie „ muzyka Kazimierz Wesołowski, słowa Krystyna Angielska
„ Zaproszenie „ muzyka Kazimierz Wesołowski, słowa Krystyna Angielska
„ Śpiący we Lwowie „ muzyka i
słowa Piotr Johaniuk
„ Lwowskie Kwiaty „ muzyka
Kazimierz Wesołowski, słowa J.
Siligo
„ Lwów to dla mnie zagranica „
autorzy nieznani
„ Wierne madonny „ muzyka i
słowa Feliks Konarski
„ Banda gra „ autorzy nieznani
„ Panie fiakrze joj „ muzyka i
słowa Feliks Konarski
„ Sensacja bo kino gra” – autorzy nieznani
„ Moja gitara „ muzyka Tychowski, Landowski, słowa
Emanuel Schlechter
„ Boston o Lwowie „ muzyka
Henryk Brown, słowa Marian
Hemar
„ Moje serce zostało we Lwowie
„ muzyka i słowa Marian Hemar
oraz wybór klasyki piosenki
lwowskiej. Przecież we Lwowie
muzy śpiewały zawsze.

rękawicy wdział na graby
i do moi hulam baby… „

Lwowska piosenka jest i sentymentalna, liryczna i romantyczna, ale też komiczna nie tylko w
bałakaniu, a więc kilka cytatów:

„…Na ulicy Kołłuntaja
bije baba policaja,
kop go w d,,,, kop go w j...,
tak si biji policaja…”.

„… du stulika panny Basi
muturowy pcha si,
czy mni panna zechcy,
pytam panny ja si…”

„… Siadła sobi pod ganeczkim,
Rozmyślała nad wianeczkim.
I tak sobie liczy, liczy
I spuglonda w swoju pi…”.

„… u dwunasty godzini
idym se przez Lwów,
upiłym si na wini,
awantura znów,
ale mi si nic nie stału,
bom ja hultaj, jakich mału…”

Wreszci, wreszci, nareszci pojawiły się dwa frajery i zaczeły si
besztać.
Że to niby jeden ma przetarty
ancug
i wcale nie jest śliczny jak mu
si wydaji. I że zamiast siedzić cicho to zakłada bajer o nie swojej
bini, zamiast być blat. Drugi zajedża browarem i ma duży bandzioch z zawartością samego
bongu i się chycka na kulasach.
Wieczorami chirzy i się ciuma z
dziuniami. A te dziunie to szantrapy, jak ruszają pedałami, to

„… Antyk z Mańką tak wywijał
aż natrafił na specyjał…”
„… Antyk z Maniu na huśtaniu
bałakali u kuchaniu…”
Kupił ja sy ancug nowy,
wysmarował smalcym głowy,

„… hulam sy ulicu,
gwiżdży jakiś sztair,
a tu z moją Mańku
idzie jakiś frajer.
Ja du niegu idym,
Bić go nie chcym wcali
I tylko bałakam,
by si frajer spalił.
Ja do niego grzeczni:
naj si pan udwali !
A un ubcysowu
mnie po mordzie smali.
tak on mni uderzył,
to ja gu pogłaskał
jego stacja ratunkowa,
a mni dziad putaskał.
Siedzy w furdygarni,
ali hunurowo
frajer we szpytalu
z ruzwalonu głowu.
Z ruzwalonu głowu
i odbitu nerku,
a ja z moju Mańku
żyji na wiaderku…”
„…Na ulicy Kupyrnika
Stoi panna bez bucika,
Bez bucika stoi
I martwi si.
Ja si pytam: dzie jest bucik ?
ona mówi : bucik ucik,
może pan poszukać
zechcy mi …”.
„… Na ulicy Kołłuntaja
bije baba policaja.
Policaja biła
Ni bała si.
A policaj chap za łydki,
taskał baby na Brygidki.
Tutaj babu trochi
Odpoczniesz sy…”.
Te dowcipne kuplety powstały w czasie I Wojny Światowej,
lub tuż po niej i posiadały różne
wersje tekstów, niekiedy niecenzuralnych:
„…idzie baba bez ulicy
Ubtargana, że aż strach.
Pan pulicaj z niej si śmieji
Śpiwa sobi rach, ciach, ciach…”.
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się chcą powozić. Wreszci dali
sy graby i wjechali na fortepian
co to go wmawiali celnikom, że
jest łóżko. Ale chirus celnik nie
dał się nabrać, chatrak jeden.
Aż wreszcie weszło jakieś potyrcze z hołodrygą któremu ciekła
jucha z kinola, tak go ktoś zaprawił jak był absztyfikantem
jakiejś pindy. Do chajderu nie
chodził ? Chalaburdnik jedyn.
Któż to te dwa frajery, czy to
nie przez przypadek Tońcio i
Szczepcio w odwiecznym bałaku ? W Tońcia i Szczepcia wcielili się Adam Żurawski i Ryszard Mosingiewicz z Bytomia
wykonując brawurowo
dwa teksty: „ Miśku i Nurku ”
autorstwa Ryszarda Mosingiewicza
oraz „ Naj niei „ Wiktora Budzyńskiego.
I cóż, czułem się spełniony, gdy
zaprosiłem na scenę znakomitą
lwowiankę Halinę Kunicką. Artystka zaśpiewała stare przeboje i nowe piosenki,a towarzyszył
jej Czesław Majewski na fortepianie.
Halina Kunicka po raz drugi
wystąpiła w koncercie galowym piosenki lwowskiej. Po raz
pierwszy w 2008 roku, również
w krakowskim teatrze Groteska i też miałem zaszczyt ją zapowiedzieć. Nie ma jak miasto
Lwów, powiedziała Halina Kunicka przed występem.
I ja tam z gośćmi byłem, miód i
wino piłem, a com widział i słyszał w księgi umieściłem.
Ale na tym jeszcze nie koniec
wrażeń.
Wracam ja sy do domu, natychmiast bryz do komputera,
czy się ktoś nie nagrał z jakimś
fajnym bałakiem o koncercie
galowym, może sam Pan Prezydent RP. z gratulacjami wyłącznie dla mni, a tu, przecieram
głaza, czy się nie śni, a to ta joj
! Mówi Radio Lwów do mni ! A
przed mikrofonem sama Pani
Prezes Radia Lwów Teresa Pakosz, a tuż obok Panie Redaktor
Marysia Pyż i Ania Gordijewska. I Pani Prezes pyta jak było
na koncercie. To ja referuje, ze
klawiej być nie mogło, tylko nie
dopuścili mnie do śpiewania
„Ta joj mnie nazywają”, że się
to niby bałamkam gdy chirny
chodze. I dalej bałakam o Zespole „Ychtis”, co to z piosenką
lwowską i z poezją księdza Jana
Twardowskiego w tle zwiedził
cały świat. Jeszcze nie byli tylko
na Alasce,bo tam nie ma złota i
jeszcze nie dotarli lwowianie. A
panienki, mój Ty Boże, wycięte
z oleju Wojciecha Kossaka. To
Ania Gordijewska mówi o zasięgu światowym lwoskiej piosenki.
Co by nie, Pani Redaktor !
Szkoden goden ! I wszystko na
żywo na antenie Radia Lwów !
Ta joj !
Aleksander Szumański
i
Wojtek Habela zy Lwowa
czasowo tylko w Krakowie du
ponidziałku.
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Marsz Pamięci w 75. rocznicę ludobójstwa (2018)
Zgłoszenia grup Kresowych wysyłamy do:

Aleksander Szycht lwowianin@wp.pl
Zgłoszenia grup patriotycznych wysyłamy do:
Maciej Rafał Białkowski wolyn11lipca@wp.pl
Zgłoszenia Grup Rekonstrukcji Historycznej wysyłamy do:
Bartłomiej Jaworski wolyn11lipcagrh@gmail.com
Zgłoszenia na Wieczornicę wysyłamy do:
Andrzej Łukawski andrzej.lukawski@btx.pl
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