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Dubowyj „krwawy
bohater Ukrainy”
- sprawca zagłady
Janowej Doliny

Ukraińscy zbrodniarze nigdy nie
zostali ukarani za mord Polaków
na Wołyniu ( i nie tylko na Wołyniu). Ich państwo nie tylko
pozwala im go świętować, ale
gloryfikuje zbrodniarzy i ich czyny, fałszując prawdziwą historię
relacji polsko-ukraińskich.
......strona 18.

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

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 .......strona 34.

Umierali nie tylko Relacje partyzantów Kmicica - Łusobie...
List z Kowla do Starobielska z paszki - Ronina....
listopada 1939 roku: „Kochany
Tatusiu, cieszę się bardzo, że mogłem w swoje imieniny do Ciebie
Tatusiu napisać. Jestem zdrów.
Czekam na Ciebie Tatusiu z upragnieniem. Jesteśmy z mamusią
w domu. Jest nam dobrze tylko
brak nam jest Ciebie, Tatusiu”.
Jeden z kilku listów czytanych
podczas uroczystego otwarcie
wystawy .......strona 19.

Piekło
polskich
dzieci na Kresach
Wschodnich II RP.
Rzeź niewiniątek
Pisanki są dzisiaj przeżytkiem. Ten dzisiejszy przeżytek był kiedyś, kiedy nie wiadomo, zjawiskiem czy wytworem racjonalnie i logicznie związanym z życiem ludzi, to znaczy, że ludzie ci rozumieli jego cel i związek z całokształtem swego życia. Jednakowoż życie, które wyłoniło dany zwyczaj, z biegiem czasu uległo przekształceniu; podłoże racjonalne znikło, a pozostał jedynie szczątek
jego, mający pewną sankcję estetyczną bytu swego, ale nie wytrzymujący zetknięcia z logiką (1).
Zwyczaj malowania jaj wielkanocnych t. zw. pisanek, należy zaliczyć do pozostałości z czasów przedhistorycznych. Zwyczaj ten istniejący w całej niemal Europie jeszcze w XVII w., przechował się obecnie tylko w
jej wschodniej części i to przeważnie na ziemiach słowiańskich. Dokończenie na stroinie 50
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Najwięcej dzieci ginęło w napadach, w których nacjonaliści ukraińscy dążyli do zgładzenia całej ludności polskiej
miejscowości. Przykłady kilku
masowych zbrodni z liczbą zamordowanych dzieci w wieku
do lat 14: w Ostrówkach w pow.
lubomelskim na Wołyniu zginęło
204 dzieci do lat .....strona 22.

MPo przydzieleniu do Zgrupowa
nia „Węgielnego” „Ronin” starał
się działać w pobliżu V Brygady,
utrzymując z nią kontakt patrolami konnymi i zamierzała razem
z V Br. przedzierać się w kierunku WARSZAWY, ale w wyniku
szybko następujących wydarzeń
nie zdążył. .........strona 37.

75.rocznica zagłady
Janowej Doliny

W nocy z 22 na 23 kwietnia (z
Wielkiego Czwartku na Wielki
Piątek) 1943 roku w osadzie
Janowa Dolina pow. Kostopol
Ukraińska Powstańcza Armia
wspomagana przez dezerterów
z Ukrainische Hilfspolizei oraz
okolicznych Ukraińców (w tym
dzieci i kobiety) dokonała rzezi
co najmniej 600 Polaków, spaliła
około 100 domów i kaplicę pw.
Chrystusa Zbawiciela.
W książce......strona 43.

7Stanisław
Bedrocznica ludo- narek ps. „Król”
W centrum Lwowa ZAGŁADA POLA- Zadenuncjowany 75.
KWIE- - żołnierz 27 W.D.P.
zawisła banderow- KÓW I ŻYDÓW przez pracujących bójstwa
AK
1943
ska flaga
WE LWOWIE
w Olsztynie Ukraiń- CIEŃ
Mój Ojciec, Stanisław Bednarek,
1 kwietnia 1943 roku:
We wtorek, (24 marca - red) Bezpośrednio
po
wkrocze- ców polski patriota We wsi Aurelin pow. Hrubieszów
ps. „Król” urodził się 30.04.1918
na placu miejskim podniesiono niu Niemców do Lwowa po 22 - antybanderowiec Niemcy z Ukraińcami zamordow- w Kumowie, pow. Chełm jako
czerwono-czarną flagę Organi- czerwca 1941 roku błyskawicznie
ali w jednym domu 7 Polaków; syn Piotra (1890) i Weroniki (zd.
zacji Ukraińskich Nacjonalistów utworzona policja ukraińska z w sądzie.
Leśniewska) w rodzinie rolniczej.
(OUN). Lokalne władze przeprowadziły.........strona 2.

batalionem ukraińsko-niemieckim „Nachtigall”, wraz z żołnierzami Wehrmachtu.....strona 10.

Do redakcji Kresowego Serwisu
Informacyjnego nadszedł e-mail
w którym czytamy: Szanowni
Państwo, postanowiłem napisać
do Państwa w pewnej sprawie.
Jestem oskarżony za ....strona 16.

Z. Konieczny podaje, że mordu
dokonali sąsiedzi – Ukraińcy (Z.
Konieczny: ........strona 24

Olszewski udzielił wywiadu
dziennikowi „SuperExpress”, w
którym przekonuje, że Bandera
nie odpowiadał za Rzeź Wołyńską i odegrał niezwykle ważną
rolę w historii walki....strona 14.

Moje osobiste i jak najbardziej
pryPiętnaście pytań, które wysłałem do wicepremiera i ministra kultury Glińskiego. Proszę
o udostępnia.
„W związku z .......strona 17.

piery wyjazdowe i na początku
maja, tuż przed zakończeniem
wojny, wyjechaliśmy na zachód
jednym z pierwszych transportów repatriacyjnych. Nasz pociąg
skierowano w stronę Działdowa.
Do Działdowa ......strona 32.

Rodzina była dość liczna, składała
się z 7 rodzeństwa : Adam (1912
Byteń), Jan ...strona 46.

Ciąg dalszy „przyMoje Kresy – Józef Chciałbym do Lwojaźni polsko-ukra- Jan Olszewski wyJulian Jamróz cz.9 wa na Wielkanoc
biela i wyświęca
ińskiej........”
Ranny tato po wyjściu ze szpita
Masior. „Chciałbym do
„Klimkin przyjechał na zachod krwawego
upiora Polska czy żydow- la został zwolniony ze służby w Jerzy
Lwowa
na Wielkanoc”
-nią Ukrainę dzień przed wizytą Stepana Banderę
ska polityka histo- sowieckiej armii i powrócił do „Chciałbym
do Lwowa na Wielw Polsce, gdzie weźmie udział
Równego. Szybko załatwił paMSkandal! Były Premier RP Jan ryczna?
kanoc
ale
nie
pojadę
w uroczystościach upamiętniają- cych tragedię mieszkańców
wsi Pawłokoma na Podkarpaciu.
W marcu 1945 roku oddział AK
zabił tam 366 Ukraińców w odwecie za uprowadzenie i zamordowanie przez UPA...strona 5.

ludzie tam milczą
dzwony milczą
cisza tam milczy
i taka nieprzychylność w ratuszu
i na granicy przedmieścia bardzo
obojętne i w pamiętaniach
a przecież tam....strona 52.
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Pożegnanie żołnierza 27 WDP AK
- Zygmunta Maguzy ps. „Waleczny”
Redakcja

18 marca 2018r. odszedł na wieczną wartę

płk Zygmunt MAGUZA
Żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej I/23 ps. „Waleczny” .
Uczestnik forsowania Prypeci oraz świadek ludobójstwa na Wołyniu.
Cześć jego pamięci.
Redakcja Kresowego Serwisu Informacyjnego

29 marca 1865 roku w Telszach
na Żmudzi urodził się Gabriel Narutowicz, inżynier hydrotechnik,
pierwszy człowiek w historii z tytułem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Narutowicz był człowiekiem wielu krajów. Urodził się
na Żmudzi, gimnazjum ukończył
w Lipawie na Łotwie, studiował
krótko w Petersburgu. Większość
życia zawodowego spędził jednak
w Szwajcarii, gdzie po ukończeniu Politechniki w Zurychu został
profesorem i dziekanem jednego
z wydziałów. Uważa się go za
ojca elektryfikacji Szwajcarii, bowiem kierował budową aż sześciu

hydroelektrowni. W 1919 przybył
do odrodzonej Polski, gdzie później pełnił funkcje ministra robót
publicznych oraz ministra spraw
zagranicznych. 9 grudnia 1922
roku głosami 289 do 227 wygrał
z Maurycym Zamoyskim wybory prezydenckie. Urząd pełnił 5
dni, aż do tragicznej śmierci z rąk
związanego z endecją Eligiusza
Niewiadomskiego. Zamachowiec
został skazany w 1923 roku na
karę śmierci.
Powyższą notę biograficzną sporządził pan Jakub Piątkowski
(grupa fb ‚Jak było za Bugiem?
Sekcja Kresów Wschodnich’).

27 marca br. w Katedrze Wojska
Polskiego pożegnano płk w st.
Spocz. Zygmunta Maguzę, żołnierza 27 wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, odznaczonego miedzy
innymi krzyżem Virtuti Militari,
który został później pochowany
na Wojskowych Powązkach z
wojskowymi honorami.
W ostatnim pożegnaniu uczestniczyli koledzy z dywizji, potomkowie żołnierzy, którzy odeszli
już wcześniej i
reprezentacja
żżołnierzy WP III RP. KS. Kapelan WP w homili przypomniał
trudną drogę życiową Zygmunta
Maguzy.
W drodze na ostatnią kwaterę
uczestniczyły poczty sztandarowe, w tym 27 WDP, AK, Klin z
oddziału „Piotrusia” i Osadników
Wojskowych. Smutne ale prawdziwe, odchodzą powoli ostatnie
szeregi 27 Dywizji Piechoty AK
z Wołynia.
Foto Wanda Bona

W centrum Lwowa zawisła
banderowska flaga
Redakcja

Nim zabłysła żarówka
Redakcja

Pamiętamy, że 30 marca
1853 roku w oknie wystawowym lwowskiej apteki
„Pod Złotą Gwiazdą” zapłonęła pierwsza lampa naftowa, skonstruowana przez
farmaceutę Ignacego Łukasiewicza i blacharza Adama
Bratkowskiego.
Lampa naftowa została
skonstruowana we Lwowie.
Była efektem prac nad destylacją ropy naftowej. Odkrycie
to miało bezpośredni wpływ na
rozwój przemysłu naftowego.
Nie ulega wątpliwości, że ten
wielki człowiek Kresów zmienił
losy ludzkiej cywilizacji. Lampa
naftowa była bardziej wydajna od
zwykłych świec, a tańsza w eksploatacji od olejów i oświetlenia
gazowego. W marcu 1853 roku
pierwsza lampa naftowa zabłysła
we Lwowie, a dnia 31 lipca jako
pierwszy na świecie oświetlony w
ten sposób został lwowski szpital
powszechny. Do powszechnego
użytku weszła w latach 18601865.
Łukasiewicz jako pierwszy wy-

korzystał ropę naftową na skalę
przemysłową i dorobił się na ropie dużego majątku. Jednak jako
wielki społecznik dużą część
swoich środków łożył na zakładanie sadów, budowę dróg, mostów,
szkół i szpitali w Galicji. Walczył
z biedą i alkoholizmem, tworzył
kasy zapomogowe i fundusze
emerytalne. Był także polskim
działaczem niepodległościowym.
W II połowie XIX wieku lampy
naftowe stały się na całym świecie najpopularniejszym sposobem
oświetlenia wnętrz. Wyparła je
dopiero żarówka elektryczna.
Prosimy udostępnić ten post
Za: Witryną Internetową Kalendarz Kresowy

We wtorek, (24 marca - red)
na placu miejskim podniesiono
czerwono-czarną flagę Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
(OUN).
Lokalne władze przeprowadziły
tę akcje w obchodzony 20 lutego dzień pamięci „niebiańskiej
sotni” — uczestników przewrotu
państwowego 2014 roku rozstrzelanych na „majdanie” przez nieznanych snajperów.
Pod koniec stycznia lwowska
rada obwodowa postanowiła, że
w „świąteczne” dla nacjonalistów
dni — w rocznicę urodzin przy-

wódcy OUN Stepana Bandery, w
dzień utworzenia organizacji, w
rocznicę urodzin i śmierci szefa
Ukraińskiej Powstańczej Armii
Romana Szuchewycza, w dzień
utworzenia UPA — na budynkach
administracyjnych wywieszane
będą banderowskie flagi.
Lokalne władze przeprowadziły
tę akcje w obchodzony 20 lutego dzień pamięci „niebiańskiej
sotni” — uczestników przewrotu
państwowego 2014 roku rozstrzelanych na „majdanie” przez nieznanych snajperów.

Pod koniec stycznia lwowska
rada obwodowa postanowiła, że
w „świąteczne” dla nacjonalistów
dni — w rocznicę urodzin przywódcy OUN Stepana Bandery, w
dzień utworzenia organizacji, w
rocznicę urodzin i śmierci szefa
Ukraińskiej Powstańczej Armii
Romana Szuchewycza, w dzień
utworzenia UPA — na budynkach
administracyjnych wywieszane
będą banderowskie flagi.
Podobna propozycja „czczenia”
banderowskiej flagi rozpatrywana jest na forum kijowskiej rady
miejskiej.
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Msza św. i uroczystości pamięci Ofiar ludobójstwa Polaków
na Kresach i Podkarpaciu
Stanisław Szarzyński

W niedzielę 11.03.2018r. w Kościele pw. Św. Trójcy rozpoczęły się coroczne uroczystości
poświęcone pamięci Ofiar ludobójstwa Polaków na Kresach i
Podkarpaciu. W Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. prałata Stanisława
Czenczka – kapelana Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów i Klubu Inteligencji Katolickiej uczestniczyli ks.
prałat Jan Mazurek –proboszcz
oraz Franciszkanin O. Władysław Lizun
i kapelan
Przemyskiego Garnizonu ks.
por. Krzysztof Ziobro.
W homilii ks. Stanislaw Czenczek mówił o martyrologii Polaków w Hucie Pieniackiej, Korościatynie i na Kresach cyt. „W
dniu 28.lutego 1944r. w polskiej
miejscowości Huta Pieniacka
na Podolu gdzie miejscowi Polacy oraz uciekinierzy z Wołynia
spędzani byli do stodół, które
oblewano benzyną i podpalano,
a do uciekających przed spaleniem strzelano . Spalonych w
ogniu lub zastrzelonych zostało
około 1000 Polaków. Sprawca-

mi tego holokaustu byli Ukraińcy z 4 Pułku Policyjnego 14
Dywizji SS „ Galizien” i nacjonaliści z OUN-UPA.
Dzień 28 luty 1944r to również
dzień ludobójstwa dokonanego
przez OUN-UPA na mieszkańcach Korościatyna k/ Monasterzysk na Podolu. W dniu 12 lutego 1944r. podobny los spotkał
Polaków w miejscowości Palikrowy i Podkamień, gdzie Polacy również mordowani byli tylko dlatego, że byli Polakami.”
Mszę św. i uroczystość przy pomniku martyrologii Polaków
na Kresach uświetniły poczty
sztandarowe: Szkoły Podstawowej Nr.1, I Liceum im. J.
Słowackiego, II Liceum im. K.
Morawskiego, Związku Zawodowego „Solidarność” Rolników Indywidualnych, Przemyskiego Związku Sybiraków,
poczet sztandarowy 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich z
wartą honorową przy pomniku
oraz „Strzelcy” z kom. Marcinem
Gawłem z II Liceum Ogólnokształcącego.

Oprawę muzyczną Mszy. św.
i uroczystości zapewniła Salezjańska Orkiestra „Augustino”
pod batutą Pana Krzysztofa
Polniaka oraz organistka Pani
Maria Rudawska – Pętlak wraz
z córkami Joanną i Małgorzatą
Pętlak, które pięknie wykonały
pieśni: „ Ave Maryja” i „Chleb
niebiański dał nam Pan”
W Mszy św. i uroczystości
uczestniczyli: Poseł Andrzej
Matusiewicz, Piotr Pilch – Członek Zarządu Województwa
Podkarpackiego, Janusz Hamryszczak –Wiceprezydent Przemyśla, Jan Pączek – Starosta
Powiatu Przemyskiego, Pani
Irena Kozimala –Dyrektor Instytutu Historii PWSW, Artur
Brożyniak z IPN Rzeszów, Marian Kasprowicz z małżonką –
Harcerze „Szarych Szeregów”,
gen. Ryszard Karpiński- kom.
„Strzelców’ im. J. Piłsudskiego,
Piotr Kucab –przedstawiciel
motocyklistów Rajdu Katyńskiego, oraz przedstawiciele
przemyskich Ormian z prezesem Gagik Gregorianem.
Obecni również byli członkowie
Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów i Klubu
Inteligencji Katolickiej, przedstawiciele przemyskich Rodzin
Kresowych i Sybirackich: prezesi Tadeusz Pstrąg, Marcela
Tukało, Stanisława Żak wraz
z członkami , członkowie Stowarzyszenia „Dolina Sanu”
– Prezes Małgorzata Dachnowicz z mężem i płk. Czesławem
Buksińskim.
Organizatorami
uroczystości było Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i
Kresów i Klub Inteligencji Katolickiej.
Uroczystość przy pomniku rozpoczęto modlitwą za zamordowanych na Kresach, w miejscowościach: Huta Pieniacka,
Korościatyn, Polikrowy, Podkamień, Berezowica Mała, Ih-

rowica, Szlachcińce, Płotycza,
Rumno, z których to miejscowości złożona jest przy pomniku ziemia w urnach. Modlono
się również za zamordowanych
Polaków przez ukraińskich
nacjonalistów z OUN-UPA na
Podkarpaciu.
Podczas uroczystości przy pomniku przemawiali Piotr Pilch
–członek zarządu Województwa
Podkarpackiego i poseł Andrzej
Matusiewicz, który odczytał list
Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego skierowany do uczestników i organizatorów uroczystości „ Dziś pochylając głowy w
hołdzie pomordowanym, uświadamiamy sobie, jak bardzo jest
krzywdzące zacieranie prawdy
i fałszowanie przeszłości. Dlatego dziękuję organizatorom i
wszystkim, którzy pielęgnują
pamięć o tragicznym losie naszych Rodaków, Ofiar zbrodni
w Hucie Pieniackiej i innych
miejscowościach”. Na zakończenie uroczystości uczestnicy
złożyli kwiaty i zapalone znicze
pamięci.
W poniedziałek 12.03.2018r. w
Muzeum Narodowym Ziemi
Przemyskiej podczas Wieczoru
Kresowian odbyło się spotkanie
z Tomaszem Kubą Kozłowskim
– prelegentem z Warszawskiego Domu Spotkań z Historią,
który pięknie opowiadał o polskiej osadzie „Janowej Dolinie”
na Wołyniu, założonej i rozbudowanej w latach 30-tych XX
wieku jako wzorcowe osiedle
pracowników
Państwowego
Kamieniołomu Bazaltu, którym
wykładane były ulice miast II
Rzeczypospolitej. Ciężką pracę
pracowników kopalni, a zarazem rozkwit Janowej Doliny,
ilustrował
przedwojennymi
zdjęciami. ``Pokazał również
zdjęcia z czasów okupacji sowieckiej, a także wykonane po
ostatecznej zagładzie Janowej
Doliny – po dniu 23 kwietnia

1943r. (Wielkim Piątku), kiedy
ukraińscy nacjonaliści zamordowali 600 mieszkańców i spalili Janową Dolinę.
Po zakończonej prelekcji, której tytuł brzmiał: „Kamienienie
Wołać Będą, Janowej Doliny
Rozkwit i Zagłada” uczestnicy
Wieczoru Kresowian zgodnie
doszli do wniosku, że Kamienie Cały Czas Wołają i Wołać
Będą, jak również w Hucie
Pieniackiej, Kisielinie i wielu
innych miejscowościach, gdzie
ukraińscy nacjonaliści mordowali Polaków, tylko dlatego, że
byli Polakami. Tej tragicznej
historii nie uczono i nie uczy
się w szkołach, polskich i ukraińskich, a powinni wiedzieć o
tym szczególnie Ukraińcy, orędownicy przynależności do Unii
Europejskiej, którzy gloryfikują morderców jako bohaterów
narodowych na Ukrainie i stawiają im pomniki. Jak twierdzą
Kresowianie uczestnicy Wieczoru Kresowian, że pamięć o
Ofiarach zbrodni ludobójstwa
ukraińskich nacjonalistów nie
zostanie zapomniana, bo Nie o
Zemstę, Lecz o Pamięć Wołają
Ofiary . Potwierdzeniem tych
słów było uczestnictwo Przemyskich Ormian w Mszy św.
i uroczystości przy pomniku.
Wśród Ormian nie ma już żyjących świadków tureckiego
ludobójstwa na ich narodzie,
minęło już 103 lata, a Oni nadal
pamiętają i pamiętać będą.
Świadkowie
ludobójstwa
ukraińskich nacjonalistów na
Polakach jeszcze żyją, a ich potomkowie będą pamiętać o
Ofiarach i dążyć do pojednania
z Ukraińcami na jedynie trwałym fundamencie, jakim jest
PRAWDA.			
				
Stanisław Szarzyński		
Prezes Stowarzyszenia Pamięci
Polskich Termopil i Kresów w
Przemyślu.
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Z prasy polonijnej
Koźle w gminie Silno Wiedza i wiara: w Łucku odbyła się
MONITOR WOŁYŃSKI
Szlakiem Wołyńskich Krzyży
wokół Huty Stepańskiej z Januszem Horoszkiewiczem.
Fotoreportaż
dedykuję Pani
Helenie Mrozińskiej, c. Kazimierza Basińskiego,
ur. w Koźlu w
1925 r.
Pani Helena zachowała wspaniałą pamięć i podzieliła się swoimi wspomnieniami. Opowiedziała o losach Koźla,
ale i bliskiej okolicy oraz o dramacie, który rozegrał się na Jej oczach.
To bezcenny dokument o tragedii
wołyńskich wsi.
Fortunat Przybyszewski z synem
Janem i zięciem Wacławem Kołodyńskim, pojechali uprawiać pole
w Dolnej Dąbrowie k. Derażnego.
Odjeżdżając, zapomnieli chleba, co
według wierzeń ludowych zwiastowało nieuchronne nieszczęście.
Wcześniej już przeprowadzili się
do Huty Stepańskiej z obawy przed
wszechobecnymi mordami. Kiedy
wracali leśną drogą, zięć z daleka
rozpoznał znajomych Ukraińców.
Nie czekając, zeskoczył z wozu i
uciekł w krzaki. Fortunat nie miał
jak uciekać, a może nie wierzył, że
znajomi mogą zrobić mu krzywdę.
Jan został z Tatą. Zięć uciekając,

kolejna sesja Szkoły Katedralnej
MONITOR WOŁYŃSKI

usłyszał wystrzał. Pobiegł do Basińskiego, Ojca Heleny, krewnego
w Koźlu.
Na drugi dzień Bałagany NN z Białego Pola pojechali, żeby przywieźć
zamordowanych. Fortunat został
zastrzelony, a Jan zabity siekierą.
Basiński zrobił w stodole proste
trumny. Załadowali je na wóz i powieźli do Huty Stepańskiej. Helena wtedy ostatni raz widziała swój
dom. Uciekli z Koźla idąc za trumnami. Już z daleka Hucianie poznali
konie Basińskiego. Dzieci zamordowanego Fortunata pobiegły naprzeciw, chcąc dowiedzieć się od
wujka, dlaczego ich tata nie wraca.
Koźle zostało opuszczone przez
Polaków. Z rąk banderowskich zginęło tu łącznie około 10 osób.
Ukraińcy spalili opuszczoną kolonię na początku lipca 1943 r. Wcześniej rozkradli wszystko, co mogli,
porozbierali też domy.

Uczestnicy Szkoły Katedralnej
w Łucku, której główna część to
lekarze, młodzież studencka i parafianie łuckiej parafii rzymskokatolickiej, mogli zapoznać się z
poglądami Kościoła Katolickiego
w kwestii wiary i filozofii, a także
na temat ich wzajemnych relacji. Sesja zatytułowana «Między
wiarą a rozumem» odbyła się w
niedzielę, 18 marca.
Sesję otworzył kierownik Szkoły Katedralnej, wykładowca
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
i Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, doktor filozofii
Kazimierz Szałata. Jego wykład
«Między wiarą a rozumem» dał
nazwę całej sesji. Panuje pogląd,
że trudno jest znaleźć bardziej powszechny temat, o którym ludzkość dyskutuje od wieków, jednak wykład bardzo zainteresował
słuchaczy – przede wszystkim
dzięki temu, że zaprezentował
właśnie katolickie podejście do
problematyki. Następnie profesor
teologii ks. Stanisław Urbański
z Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego zaprezentował temat «Mistyka pasyjna», który jest
chyba najbardziej daleki od sfery
racjonalnej i całkiem przynależący do dziedziny wiary. Jan Pniew-

ski, redaktor Polskiego Radia,
wykładowca Collegium Bobolanum w Warszawie, wystąpił z wykładem pt. «Filozofia jako duszpasterstwo». W nim prelegent
skupił się na tym, jakie miejsce
ma zajmować filozofia w życiu
zwykłego świeckiego człowieka
i czym powinna stać się filozofia
w życiu kapłana. Jak widzimy,
zakres tematów był bardzo szeroki i dotyczył zarówno filozofii,
jak i teologii. Niektóre fragmenty «Mistyki pasyjnej» wymagały
od słuchaczy Szkoły specjalnego
przygotowania i zakresu wiedzy,
ale ogólnie wykłady były dla nich
zrozumiałe.

Pod koniec sesji ks. Witold Józef Kowalów z Ostroga dokonał
krótkiej prezentacji dwóch najnowszych książek z bogatego
dorobku wydawnictwa «Wołanie
z Wołynia», którego on jest założycielem i niezmiennym wieloletnim kierownikiem. Chodzi o broszurę w języku polskim autorstwa
Marii Kalas o ks. Władysławie
Bukowińskim, proboszczu łuckim, który dwa lata temu został
beatyfikowany i reprint pracy ks.
Michaiła Tuczemskiego «Życie i
działalność świętego równoapostolskiego księcia Włodzimierza
i chrzest Rusi za jego czasów
(988–1938)».

Wołyńska piłka w latach 1938–1939:
Książka «Jeńcy wrze- PKS Łuck mistrzem po raz czwarty

śnia 1939»: ukazało się
wydanie drugie
MONITOR WOŁYŃSKI
W zeszłym tygodniu
ukazało się wydanie
drugie książki Tetiany Samsoniuk «Jeńcy
września 1939».

Pierwsze wydanie tej
książki ujrzało świat
ponad
rok
temu.
Książka została przygotowana do druku
przez zespół redakcyjny
polsko-ukraińskiego czasopisma
«Monitor Wołyński». Na łamach
MW Tetiana Samsoniuk, główny
specjalista Działu Udostępniania
Informacji z Dokumentów Państwowego Archiwum Obwodu
Rówieńskiego, od grudnia 2014
r. prowadzi rubrykę «Ocaleni od
zapomnienia». Na książkę złożyły się teksty wcześniej opublikowane w ramach tej rubryki.
Niedługo po wydaniu książki za-

szła potrzeba dodrukowania nakładu, który wynosił jedynie 150
egzemplarzy. W dodatku autorka
znalazła akta, dotyczące jeszcze
kilku Polaków – jeńców wojennych, przebywających w placówkach obozowych Budowy nr 1
NKWD. Redakcja więc rozumiała, że jak tylko będzie dofinansowanie, trzeba będzie opracowywać już uzupełnione wydanie.

MONITOR WOŁYŃSKI
Po aktywnym i długotrwałym sezonie 1937–1938 Policyjny Klub Sportowy Łuck
bez przerwy na wypoczynek
rozpoczął nowy sezon w Lidze Wołyńskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w
momencie, gdy pozostali jej
uczestnicy rozegrali już po
cztery mecze.

PKS Łuck w jesiennej części
sezonu zdążył rozegrać tylko
trzy mecze, w których jego
rywalami byli liderzy Ligi
Wołyńskiego OZPN. Policjanci pokonali żydowski
klub Hasmonea z Równego
(3:1) oraz klub Strzelec z
Janowej Doliny (5:2), natomiast mecz z drużyną Wołyńskiego Klubu Sportowego
Pogoń zakończył się remisem
(1:1).
Wspomniane drużyny przed
zimową przerwą znalazły się
w czołówce tabeli ligowej: rówieńskie Hasmonea i Pogoń
zdobyły po 10 punktów w sied-

miu meczach, a Strzelec – 7
punktów w sześciu meczach.
Wiosną walka w Wołyńskim
OZPN była jeszcze bardziej zacięta – do grona kandydatów na
tytuł mistrza dołączył debiutant
Ligi – Wojskowy Klub Spor-

towy z Dubna, któremu udało
się pokonać PKS Łuck (3:1).
To zwycięstwo, razem z punktami zdobytymi w pozostałych
dziesięciu meczach, pozwoliło
dubieńskiej drużynie na zajęcie
czołowego miejsca w tabeli ligowej.

Umieść nasze logo w swojej gazecie, my umieścimy Twoje w TYM miejscu
info@kresy.info.pl

www.ksi.btx.pl

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

1 kwietnia 2018 - strona 5

Ciąg dalszy „przyjaźni polsko-ukraińskiej”, czyli:

„Nienawiścią i podstępem będziesz
przyjmować wroga Twojej Nacji”
- jak nakazuje „Dekalog ukraińskiego nacjonalisty”.
Stanisław Żurek

„Klimkin przyjechał na zachodnią Ukrainę dzień przed wizytą
w Polsce, gdzie weźmie udział w
uroczystościach upamiętniających tragedię mieszkańców wsi
Pawłokoma na Podkarpaciu. W
marcu 1945 roku oddział AK zabił tam 366 Ukraińców w odwecie za uprowadzenie i zamordowanie przez UPA 11 Polaków.”
„Szef ukraińskiej dyplomacji
złożył kwiaty na Cmentarzu Orląt oraz znajdującym się obok
cmentarzu żołnierzy Ukraińskiej
Armii Galicyjskiej. Towarzyszyli
mu przedstawiciele polskiej dyplomacji, m.in. konsul Marian
Orlikowski z konsulatu RP we
Lwowie - poinformowały lokalne
media.” Tak z kolei poinformowała redakcja portalu wPolityce
2 marca br. polskie społeczeństwo. „Cmentarz Orląt” nosi oficjalną nazwę Cmentarz Obrońców Lwowa. Ale nawet polskie
media nie używają tej nazwy
– bo niezorientowani młodzi
czytelnicy mogliby zapytać: kto,
kiedy i przed kim bronił Lwowa? I dalej:
„Następnie, podczas konferencji prasowej na uniwersytecie
Iwana Franki Pawło Klimkin
oświadczył, że nikt nie powinien
wskazywać Ukraińcom, jakich
mają czcić bohaterów. To jest
wyłącznie nasza sprawa – powiedział. Jesteśmy gotowi do
rozmowy z Polakami jak z przyjaciółmi. Nigdy nie narzucą nam
swoich legend. Historię należy
pozostawić w historii. Dzień
wcześniej Klimkin opublikował
artykuł na temat relacji ukraińsko-polskich, w którym ocenił, że
nie ma powodów do pogorszenia
stosunków między dwoma krajami a obecny spór między nimi na
tle historycznym sztucznie rozpalili politycy i media. Minister
ostro skrytykował uchwaloną
niedawno nowelizację ustawy o
polskim Instytucie Pamięci Narodowej, twierdząc, że jest ona
przykładem „jednostronnego podejścia do historii”. Oświadczył
także, że Ukraina nie odwróci
się od swoich bohaterów, którzy
- jak Stepan Bandera - walczyli
o jej niepodległość. Dyplomata
podkreślił, że Ukraina i Polska
powinny kierować się w swoich relacjach przesłaniem Jana
Pawła II o wzajemnym przebaczeniu i podkreślił, że na nieporozumieniach między dwoma narodami zawsze wygrywała Rosja.
Jestem gotów do otwartego dialogu z polskimi partnerami, jestem gotów wspólnie czcić z nimi

pamięć naszych ofiar wszystkich
narodowości, prosić o wybaczenie i przebaczać. Jestem gotów
wziąć odpowiedzialność za to,
by przywrócić naszym relacjom
normalny, cywilizowany i europejski charakter. Niestety, na
razie nie widzę takiej gotowości
ze strony polskiej - napisał Klimkin.” (https://wpolityce.pl/polityka/384174-wazny-gest-szefmsz-ukrainy-zlozyl-kwiaty-nacmentarzu-orlat-we-lwowieklimkin-jestesmy-gotowi-dorozmowy-z-polakami-jak-zprzyjaciolmi ).
Komentarze internautów „uzupełniają” redakcję portalu wPolityce.
Tyle w temacie: My sobie sami
Klimkin przyjaciół wybierzemy,
a Świętym Janem Pawłem II proszę sobie gęby nie wycierać wybiórczo!
Basia: A lwy odsłonili czy nadal
stoją zasłonięte w pudłach? Ten
zakłamany Ukrainiec powinien
nas przeprosić, a nie pouczać.
BB: To jest też „wyłącznie nasza
sprawa jakie nasz sejm uchwala USTAWY”!!! /.../ Dlaczego
towarzyszył mu polski urzędnik,
to skandal. W Hucie Pieniackiej
żadnego ukraińskiego nie było.
Mam nadzieje, ze w Pawłokomie
będzie tylko sam ze swoimi.
Zimny: „obecny spór między
nimi na tle historycznym sztucznie rozpalili politycy i media.”
Nie k*&, ja nie jestem politykiem. Wołynia nie zapomnę.
Aquar67: Wokół polskiej delegacji przy grobach i pomniku
pomordowanych Polaków, w
miejscu unicestwionej Huty Pieniackiej stali za to zamaskowani
UPAińscy łysole w kominiarkach
(pewnie po to by dalej mogli
bezkarnie przekraczać polską
granicę szmuglując broń!) z
czerwono-czarnymi banderowskimi szmatami, z obelżywymi
hasłami na transparentach. Wiedzieli dokładnie kiedy, co i jak
od lokalnej rady, z którą IPN
przygotowywał ten przyjazd, ale
nikt z tych bydlaków tam się nie
pojawił, natomiast zniszczono
pomniki sprayem malując hasła: „Śmierć Lachom”, „Precz
z Ukrainy k...y” oraz swastykę,
tryzuba i emblemat pułku Azow z
przyswojonym symbolem SS Division Das Reich.
Czytając polskich publicystów,

także obecnej „dobrej zmiany”,
zadaję sobie pytanie: czy jest to
szuizm czy „ta jojta durnowatość”, jak mówili starzy lwowianie. I nie wiem, co jest gorsze.
Czy bycie durniem, który nie
wie i zabiera głos, czy szują, który wie – i celowo kłamie i manipuluje. O hucpie związanej z
Pawłokomą podstawowe rzeczy
są już znane, ale uznający się za
„kompetentnych” w tym zakresie
nie chcą powoływać się nawet na
ustalenia IPN, które najczęściej
przyjmują narrację IPN ukraińskiego, ale tutaj chyba MUSIAŁ
uwzględnić wyniki przeprowadzonego dochodzenia. IPN
Rzeszów: „Śledztwo w sprawie:
I. zabójstwa w dniach 3 -5
marca 1945r. w Pawłokomie,
woj. podkarpackie co najmniej 109 obywateli polskich
narodowości ukraińskiej (...).
II. zmuszenia groźbą użycia
broni palnej kilkudziesięciu
mieszkańców Pawłokomy woj.
podkarpackie
narodowości
ukraińskiej (...) w dniu 3 marca
1945r. do opuszczenia na stałe
tej miejscowości, przez członków polskich oddziałów partyzanckich, co stanowiło poważne
prześladowanie tych osób z uwagi na ich ukraińską narodowość,
III. napadów rabunkowych zaistniałych w lutym 1945r. i w
dniach 1 i 2 marca 1945r. na
szkodę mieszkańców Pawłokomy, woj. podkarpackie, a w
szczególności na szkodę rodziny Andrija Ł. i Adalii Ś., w
wyniku których obrażeń ciała
doznała Anna Ł. (S 52/01/Zi).
Śledztwo wszczęto 20 września 2001r., zaś umorzono je 19
marca 2010 r. w odniesieniu do
punktu I wobec śmierci sprawców Józefa B., Kazimierza S. i
Józefa K., wobec prawomocnego
przeprowadzenia
postępowania w tej sprawie w przeszłości
przeciwko Tadeuszowi O., wobec niewykrycia pozostałych
sprawców tego przestępstwa, w
odniesieniu do punktu II - wobec
niewykrycia sprawców przestępstwa, zaś w odniesieniu do punktu III – wobec braku ustawowych
znamion zbrodni przeciwko ludzkości i przedawnienia karalności
czynu.”
Pytanie: dlaczego rząd II PR i
obecnie publicyści nie uznają
wyniku śledztwa przeprowadzonego przez prawomocną,
powołaną do tego instytucję
państwową i posługują się do
dnia dzisiejszego kłamstwem?
Historycy mówią o „co najwyżej

150 rozstrzelanych Ukraińcach”
w Pawłokomie. Pytanie: szuizm
czy „durnowatość” – pozostaje
aktualne. Wówczas prezydent
Lech Kaczyński uległ ukraińskiemu szantażowi, którzy
otwarcie Cmentarza Obrońców
Lwowa uzależnili od postawienia pomnika w Pawłokomie i
strona polska już nie kwestionowała zawyżonej około trzykrotnie liczby ofiar ukraińskich, a
ekshumacji oczywiście Ukraińcy nie chcieli. Nie uwzględniono
faktu, że Cmentarz Obrońców
Lwowa jest cmentarzem wojennym, a więc chronionym przez
prawo międzynarodowe, natomiast w przypadku pomnika
w Pawłokomie obowiązywały
uzgodnienia stron.
Pawło Klimkin napisał artykuł
opublikowany w czwartek w
gazecie internetowej Zbruc.eu.
Skrytykował w nim nowelizację
ustawy o polskim Instytucie Pamięci Narodowej, stwierdzając,
że jest to przykład jednostronnego podejścia do historii. Podkreślił również, że jego kraj nie
odwróci się od swoich bohaterów, którzy – jak Stepan Bandera – walczyli o jej niepodległość.
Szef ukraińskiego MSZ twierdzi,
że dla Ukraińców Bandera i UPA
to symbole walki o wyzwolenie
kraju, która prowadzona była nie
tylko przeciwko polskiemu, ale
i niemieckiemu oraz radziecko-rosyjskiemu panowaniu.
To przypomnijmy Klimkinowi jak Stepan Bandera walczył
przeciwko „niemieckiemu panowaniu”. Profesor, Doktor Nauk
Historycznych Anatolij Czajkowski podaje: „Tylko w latach
1923-1928 Niemcy za pośrednictwem swego wywiadu udzieliły
tej nielegalnej organizacji dwa
miliony marek niemieckich, 500
kilogramów materiałów wybuchowych, setki sztuk broni palnej. W latach 1936-1937 łączny
budżet OUN wynosił 126 tysięcy
dolarów, z czego 50 tysięcy wpłaciły Niemcy hitlerowskie, a 30
tysięcy – Litwa. W styczniu 1934
roku sztab OUN z siedzibą w
Berlinie na prawach samodzielnego wydziału włączono do Gestapo, za środki finansowe Niemiec zbudowano baraki, w których szkolono bojowników OUN
i ich oficerów. Dokładnie w tym
roku członkowie OUN popełnili
najbardziej znane zabójstwa na
zlecenie. Wśród nich, zabójstwo
ministra spraw wewnętrznych
Polski Bronisława Pierackogo

w 1934 roku. W rezultacie tzw
„warszawskiego procesu” Bandera otrzymał wyrok śmierci.
Jednak wyrok został zmieniony
w drodze amnestii na dożywotnie więzienie. Banderę uwolnili Niemcy, co potwierdzają asy
tajnych służb hitlerowskich Otto
Skorzeny, Walter Schellenberg,
Erwin Stolze i inni. Ale nacjonaliści negują ten fakt, ponieważ
potwierdza ścisłą współpracę
OUN z nazistami. Bandera w tajnej kartotece Abwehry (wywiadu
i kontrwywiadu wojsk hitlerowskich Niemiec - Wehrmachtu) został wpisany pod pseudonimem
Szary. Jego zwolennik Rico Jaryj
był oficerem Gestapo i agentem
o pseudonimie Konsul-2. Jarosław Stećko miał abwehrowski
pseudonim Basmacz i pseudonim
u włoskich faszystów - Belendis. Roman Szuchewycz - Taras
Czuprynka, ukończył niemiecką szkołę oficerską a następnie
wyższe kursy i otrzymał stopień
Hauptsturmfuhrer
(kapitan)
SS. Sam Szuchewycz wypuszczenie z więzienia zawdzięczał
wujowi, prawnikowi, który miał
stosunki w polskim rządzie. W
stosunku do Stećko, skazanego
na pięć lat pozbawienia wolności, w ogóle była zastosowana
nadzwyczajna łaska: jego zwolniono przed terminem już po
jednym roku odsiadki. Trybunał
w Norymberdze uznał za zbrodnicze SS, SD i inne nazistowskie
służby specjalne i organizacje,
a ounowcy z nimi współpracowali. Następnie Zgromadzenie
Ogólne ONZ przyjęło poprawki:
„Wszyscy zbrodniarze wojenni z okresu II wojny światowej
podlegają wykrywaniu, aresztowaniu i osądzeniu. Nie obejmuje ich przedawnienie. Nie
przysługuje im prawo do azylu”.
30 czerwca 1941 ogłaszano Akt
odbudowy państwa. W „Akcie”
Bandera napisał: „Powstające na
nowo Państwo Ukraińskie będzie ściśle współpracować z narodowo-socjalistycznymi Wielkimi Niemcami, które pod przewodnictwem swojego fuhrera
Adolfa Hitlera tworzą nowy ład
w Europie i wspierają Ukrainę”.
Pro. Czajkowski podaje dalej:
„Jeżeli chodzi o „męczarnie”
Bandery w Sachsenhausen, to
umieszczono go, tak samo jak Jakowa Stalina, w specjalnym bloku „A”. Tutaj przetrzymywano
wysokich rangą członków europejskich rządów, znanych polityków, których Niemcy wymieniali
za swoich jeńców. Tam również
znajdowali się najcenniejsi kola-
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boranci, którzy współpracowali
z nazistami, ale chwilowo byli
bez „przydziału”, na przykład
„własowcy”. Bandera, Stećko,
a później także Melnyk z żoną
i Bulba - Boroweć, prawdziwy
założyciel UPA, byli pod opieką
Międzynarodowego Czerwonego
Krzyża, swobodnie poruszali się
po terenie obozu, otrzymywali racje żywnościowe przeznaczone dla SS, otrzymywali od
krewnych paczki żywnościowe i
pieniądze. 200 metrów od Sachsenhausen był zamek Fridental,
a w nim - szkoła agenturalno
- dywersyjnych kadr OUN (b).
Przez instruktora szkoły Bandera przekazywał rozkazy swoim
podwładnym, a Niemcy temu
nie przeszkadzali. W Niemczech
nadal mieszka były abwerowski
oficer Dietrich Witzel. Dla mojego dokumentalnego filmu o OUN
i UPA ekipa filmowa nagrała
rozmowę z nim. Potwierdził on,
że Bandera i Stećko „zostali
umieszczeni w specjalnym miejscu, gdzie warunki utrzymania
były o wiele lepsze, niż w reszcie obozu. Kontakt OUN z Wehrmachtem, choć nie tak aktywnie
jak poprzednio, nadal była podtrzymywany.” Banderę, spacerującego po Berlinie, pewnego
razu zatrzymała policja, ale on
pokazał zaświadczenie z Gestapo
i został bezpiecznie zwolniony.
To tak wygląda „męczarnia”?
Na niedawno zadane zapytanie
w Niemczech odpowiedziano, że
nie ma żadnych oficjalnych danych o stratach hitlerowców w
walce z UPA. Pod koniec 1944
roku wynik wojny był oczywisty.
Niemcy połączyli na wpół rozgromioną UPA z pozostałościami
tak samo wyglądającej dywizji
SS „Galizien” oraz zwolnili z
Sachsenhausen całą skonfliktowaną ze sobą czwórkę - Banderę, Stećkę, Melnika i Borowcia.
Banderę zaprosił na rozmowę
sam Reichsfiihrer Himmler. Powiedział: „Konieczność waszego
przymusowego pobytu pod pretekstem aresztu, spowodowana
przez okoliczności, czas i dobro
sprawy, stała się nieaktualna.”
W swoim artykule Klimkin proponował, by w kwestii budowy relacji polsko-ukraińskich,
szczególnie w kwestiach spornych, powoływać się na doświadczenia Unii Europejskiej
i pokojowego współżycia narodów Wspólnoty. Przywołuje tu
jako przykład Francję i Niemcy,
„odwiecznych wrogów, a teraz
najbliższych przyjaciół i partnerów”, twierdząc, że francuscy
i niemieccy politycy „pozostawili ostre problemy przeszłości
naukowcom”. Klimkin w tym
kontekście powołuje się też na
św. Jana Pawła II, wyraźnie sugerując nie tylko wezwanie do
przebaczenia, ale też ukraińskie
pochodzenie papieża.
Internauta Jwu konentuje: Panie
Klimkin ,stawia pan niemiecko
-francuskie pojednanie za wzór.
Ale czy Niemcy czczą Hitlera,
Himmlera, Eichmanna i innych
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zbrodniarzy jako bohaterów
swego państwa ? Nie ! I dlatego
z Francją mogło dojść do pojednania. A pomiędzy nami o to będzie trudno. Dopóki nie wyrzekniecie się tych ludobójców.
W artykule tym Klimkin napisał
też, że to polska Armia Krajowa
jest odpowiedzialna za krwawe
akcje karne wobec mieszkańców ukraińskich wsi – w tym
w Pawłokomie. Twierdził, że
polskie podziemie, w tym AK,
rozstrzelało tam 366 Ukraińców,
„w tym 157 kobiet i 59 dzieci
do 14. roku życia”. – Takich wsi
było wiele. Co więc mamy zrobić
z Armią Krajową? – pytał Klimkin, wyraźnie sugerując, że skoro Polska uznaje UPA za zbrodniarzy, to podobnie należałoby
ocenić AK.
Prof. Zapałowski mówi: „Wszelkie badania, które robili niezależni historycy mówią, że tych
ofiar było maksymalnie 150, a
kobiety i dzieci zostały ze wsi
oddelegowane. Proszę zwrócić
uwagę, że wieś liczyła ok. 1000
mieszkańców, a zginęło do 150
osób”. Zwraca uwagę, że bezpośrednim powodem akcji odwetowej Armii Krajowej w Pawłokomie było pojmanie kilkunastu
żołnierzy AK, którzy później zostali zamordowani przez członków UPA z tej wsi. Upowcy nie
chcieli później wydać ich ciał.
Przypomina, że w Pawłokomie
przed wojną proboszczem był
ks. Michał Huk, którego trzech
synów było oficerami UPA, a po
nim ks. Wasyl Szewczuk – kapelan przemyskiego kurenia UPA,
który osobiście brał udział w
działaniach przeciwko polskim
wsiom oraz w mordach na Polakach. Profesor zaznacza też, że
już po pacyfikacji Pawłokomy,
według strony ukraińskiej, 41
mieszkańców tej wsi dalej, w latach 1945-47 działało w sotniach
UPA.
„To nie była tego typu akcja,
co w Hucie Pieniackiej, że ktoś
przyszedł i wymordował 1000
osób. To była akcja odwetowa na
określone rodziny. Odbywała się
ona w ten sposób, że była komisja, która przyprowadzała ludzi
i Polacy z tej wsi wskazywali,
czy ktoś był związany z ukraińskim ruchem nacjonalistycznym czy nie był. Kto był, tego
rozstrzeliwano, a nie brutalnie
mordowano” (https://kresy.pl/
wydarzenia/klimkin-przyjezdza-polski-chce-uczcic-pamiecukraincow-rozstrzelanychpolskie-podziemie/ ).
Wiceszef polskiego MSZ Bartosz Cichocki
skomentował
także słowa Klimkina, który
napisał, że jeśli Ukraińcy mają
potępić Banderę, to Polacy powinni potępić Armię Krajową i
Piłsudskiego „na którego rozkaz
mordowano Ukraińców”. Zdaniem Cichockiego jest to przejaw „analfabetyzmu historycznego”, z którym trudno dyskutować. „Zrównywanie Bandery
z Piłsudskim, zrównywanie UPA

z AK, zrównywanie zbrodni wołyńskiej z walką Armii Krajowej
na Wschodzie to jest ten rewizjonizm czy negacjonizm zbrodni
wołyńskiej, który bardzo niepokoi”. – powiedział Cichocki. Wiceminister zarzucił stronie ukraińskiej, że wbrew deklaracjom o
gotowości poprawy stosunków
dwukrotnie w ostatnim półroczu
odrzuciła propozycję powołania komisji na wysokim szczeblu ds. historycznych, na której
można byłoby omawiać sporne
kwestie. „To jest właśnie ten rozdźwięk między głosem takiego
niby rozsądku a rzeczywistością,
gdzie strona ukraińska sabotuje
i neguje propozycje współpracy
z naszej strony.” – mówił dyplomata. W tym kontekście nawiązał do niedzielnej antypolskiej
demonstracji ukraińskich nacjonalistów we Lwowie. „W ostatnich dniach symbolicznie można
to opisać. Odcięty gaz z Rosji –
natychmiast dostawy zwiększone
ze strony polskiej, a w zamian
mamy demonstrację pod flagami
Stepana Bandery we Lwowie pod
hasłem: „Lwów nie dla polskich
panów”. No, to jest… Rzeczywistość wygląda tak, a słowa mogą
sobie wyglądać dowolnie”. –
skomentował Cichocki. (https://
kresy.pl/wydarzenia/polityka/
polski-wiceminister-zarzucilszefowi-ukrainskiego-mszanalfabetyzm-historyczny/ ).
„Naftogaz i Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo podpisały kontrakt na pilne dostawy gazu, po tym jak Gazprom
odmówił rozpoczęcia dostaw
na Ukrainę. Decyzja Gazpromu nastąpiła dzień po wyroku
Trybunału Arbitrażowego w
Sztokholmie w sporze Naftogaz-Gazprom” – oświadczył w
specjalnym komunikacie polski
koncern energetyczny. „Kontrakt z PBNiG obowiązuje do
końca marca 2018, a jego wolumen wynosi ponad 60 mln m3.
Dostawy rozpoczęto dziś o 6
rano poprzez węzeł Hermanowice, który łączy polski system
przesyłowy z ukraińskim.” –
czytamy dalej w komunikacie.
(https://kresy24.pl/pgnig-juz-zaczal-dostarczac-gaz-na-ukraine/
, 2 marca 2018). Od rozpoczęcia
dostaw w 2016 r. do końca 2017
r. PGNiG dostarczył na Ukrainę
ponad 1 mld m. sześć gazu.
Kilkaset osób przeszło w niedzielę ulicami Lwowa na zachodzie Ukrainy w marszu upamiętniającym rocznicę śmierci
dowódcy Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) Romana Szuchewycza. Akcja odbyła się pod
antypolskimi hasłami - doniosły
lokalne media. Marsz zwołała
nacjonalistyczna partia Korpus
Narodowy. „Nasza ziemia - nasi
bohaterowie!”, „Pamiętaj cudzoziemcze, że gospodarzem jest tu
Ukrainiec!” - wykrzykiwali jego
uczestnicy. „Miasto Lwów nie
dla polskich panów” - głosił napis na jednym z transparentów.
„Nie występujemy przeciwko
narodowi polskiemu, ale jeste-

śmy przeciwni populistycznym
władzom Polski, które przyjęły
tę skandaliczną ustawę. Dlatego wyszliśmy dziś na ulice, by
pokazać, że Lwów jest miastem
banderowskim i nikt nie będzie
nam mówił, kogo mamy czcić”
- powiedział przedstawiciel Korpusu Narodowego Swiatosław
Siryj, cytowany przez portal
„Zaxid.net”. Na Ukrainie niezadowolenie wywołała nowelizacja ustawy o polskim Instytucie
Pamięci Narodowej (IPN), która
dopuszcza m.in. wszczynanie
postępowań karnych za zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich
nacjonalistów. W lutym parlament w Kijowie przyjął specjalne oświadczenie, w którym
potępił nowelizację i uznał, że
może ona wzmocnić nastroje antyukraińskie w Polsce.
(https://wpolityce.pl/swiat/384398-haniebny-marsz-przeciwkopolsce-ukrainscy-nacjonalisciupamietnili-dowodce-upapokazujemy-ze-lwow-jestmiastem-banderowskim , 4 marca 2018).
Prof. Andrzej Zapałowski na
antenie Radia Maryja odniósł
się do krytyki nowelizacji ustawy o IPN ministra Klimkina.
„Nowela dopuszcza wszczynanie postępowań za zaprzeczanie
zbrodniom ukraińskich nacjonalistów. – Po pierwsze, zbrodnie
nacjonalistów ukraińskich to
fakt historyczny. Po drugie, minister Klimkin ma jakąś blokadę
swoich jaźni, ponieważ Ukraińcy
wprowadzili prawo (w kwietniu
2015 r. deputowani ukraińskiego
parlamentu – tuż po wizycie ówczesnego prezydenta Bronisława
Komorowskiego w ukraińskim
parlamencie – przyp. RIRM),
które uznaje członków UPA za
bojowników o wolność oraz pod
groźbą kary zakazuje krytyki i
negowania celowości ich walki. To, co robi strona ukraińska
pokazuje, jak fałszywie podchodzili do relacji z Polską. Deklaratywność sojuszu polsko-ukraińskiego była tylko wtedy, kiedy
jednostronnie mieli z tego korzyści, a Polacy ponosili koszty,
czy to polityki historycznej czy
gospodarczej. Należy pamiętać
o tym, że Polska poniosła wielomiliardowe straty w handlu
z Rosją kosztem politycznego
wsparcia dla Ukrainy. Ukraińcy w ogóle o tym nie pamiętają.
Nie pamiętają oni nawet o tym,
iż Polska cały czas w wielu obszarach kredytowała gospodarkę
ukraińską. To jest oburzające, bo
jeżeli nawet dochodzi do jakiegoś zadrażnienia w stosunkach
polsko-ukraińskich, to każda dyplomacja stara się to załatwiać
w sposób niejawny, rozmawiając
czy negocjując, a strona ukraińska w tej chwili gra medialnie
– rozmawia z polskim rządem
poprzez swoje media. Świadczy
to tylko o tym, że jest to gra polityczna, a nie próba rzetelnego
podejścia do polityki historycznej Polski i Ukrainy i rozmowy o
trudnych tematach – powiedział
prof. Zapałowski”. (http://www.

www.ksi.btx.pl
radiomaryja.pl/informacje/u-nas-prof-a-zapalowski-dzialanieukrainy-pokazuje-falszywiepodchodza-relacji-polska/).
To przypomnijmy parę faktów
historycznych z okresu 2 – 3
marca 1943 – 1945.
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
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. 3 marca 1943 roku w
kol. Borszczówka pow. Równe
w czasie pacyfikacji ukraińsko-niemieckiej
zamordowanych
zostało ponad 160 Polaków. W
kol. Lidawka pow. Równe w
czasie pacyfikacji ukraińsko-niemieckiej zamordowanych zostało 104 Polaków. Po tych walkach „przeciwko niemieckiemu
panowaniu” policjanci ukraińscy
odeszli z bronią do lasu i tworzyli oddziały UPA.
Tego dnia Ukraińcy już samodzielnie mordowali Polaków
w co najmniej 7 miejscowościach. M.in. w kol. Dąbrówka
gmina Deraźne pow. Kostopol
zmordowali 9-osobową polską
rodzinę Naumowiczów; w osadzie leśnej Łopateń pow. Łuck
uzbrojona bojówka ukraińska
spaliła miejscowość letniskową
ks. Radziwiłła i wymordowała
mieszkającą tutaj ludność polską, około 30 osób; 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 ). We wsi Medyn pow.
Zbaraż zamordowali 2 Polaków,
mężczyznę i kobietę. W miejscowości Tarnogród pow. Biłgoraj
zamordowali 4 Polaków spośród
miejscowej inteligencji.
3 marca 1944 roku we wsi Artasów pow. Żółkiew Ukraińcy
zamordowali 4 Polaków: 2 małżeństwa. „Dnia 3 marca zamordowane zostały w Artasowie
[Żółkiew] następujące osoby
narodowości polskiej: 1. Michał
Bąk, lat 70; 2. Maria Bąk, lat
60; 3. Eugenia Demeda, lat 52;
4. Augustyn Demeda, lat 60.”
(1943 sierpień – 1944 kwiecień
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– Meldunki i raporty z PolKO
Lwów-powiat przesłane do Delegata RGO we Lwowie dotyczące napadów i mordów dokonanych na ludności polskiej powiatu lwowskiego. W: B. Ossol.
16722/1, s. 45, 51, 55-63, 6769). We wsi Hołoby pow. Kowel
na cmentarzu został pochowany
Dondalski Zygmunt z Kowla,
który zginął w Hołobach 3 marca 1944 (www.luck.msz.gov.pl/
resource/c2522e57-eddb-47ad-a5c7-8d96d2e66da3 ). We wsi
Dźwiniaczka i Łatkowce pow.
Borszczów: wg wpisu w księdze
zmarłych Parafii Rz.-Kat. Dźwiniaczka - Dekanat Borszczów
Ukraińcy zamordowali 6 Polaków. ”Podczas przeglądania mikrofilmów w/w parafii natrafiłem
na wpisy zgonów i pochówków
sześciu osób, z których tylko trzy
znajdują się na Pani listach osób
zamordowanych w województwie tarnopolskim. Wszystkie
te osoby zostały zamordowane
(occisus - mors violanta) w dniu
3 marca 1944r., a wpisów i pochówków dokonał ks. Józef Muszyński w dniach 5 i 6 marca.”
(Jerzy Z. Hubert; w: www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl).
H. Komański, Sz. Siekierka nie
wymieniają żadnej ofiary poniesionej we wsi Łatkowce. We wsi
Kniażołuka pow. Dolina banderowcy spalili 6 gospodarstw
polskich i zamordowali 20 Polaków. We wsi Kulików pow. Żółkiew zastrzelili 25-letnią Polkę.
„Dnia 3 marca na przedmieściu
Kulikowa [Żółkiew] dokonano
zamachu na Janinę Tuchówną,
lat 25, raniąc ją śmiertelnie oraz
Marię Tuchówną, która ocalała
tylko dzięki temu, że napastnikowi zacięła się broń.” (1943
sierpień – 1944 kwiecień – Meldunki i raporty z PolKO Lwów-powiat przesłane do Delegata
RGO we Lwowie dotyczące napadów i mordów dokonanych na
ludności polskiej powiatu lwowskiego. W: B. Ossol. 16722/1,
s. 45, 51, 55-63, 67-69). We wsi
Lipowce pow. Przemyślany zamordowali 10 Polaków (Komański,..., s. 294). Inni: „30 marca
w Lipowcach w biały dzień specjalnie wyszkolony oddział UPA
w sile kilkudziesięciu ludzi, podzielony na małe oddziałki przystąpił do likwidacji Polaków
mężczyzn według sporządzonej
listy. Zamordowano od 15 do 20
mężczyzn, rannych było około
10 osób. Po mordach doszczętnie zrabowano wieś, zabierając
wszystko”. (http://piotrp50.blog.
onet.pl/2007/10/13/zbrodnie/).
W mieście Lwów Ukraińcy zamordowali Polaka i zrabowali jego dokumenty. „3.III.44.
Lwów. Berger Tadeusz, zastrzelony.” (1944. luty – marzec –
Wykazy mordów i napadów na
ludność polską sporządzone w
RGO we Lwowie na podstawie
meldunków przekazanych z terenu. W: B. Ossol. 16722/2, s. 219253). We wsi Mełna pow. Rohatyn banderowcy zamordowali
22 Polaków.: „1-19. Bielawski
Józef jego żona Helena i matka;
Bielawski Stanisław; Bobrowicz
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z żoną; Bobrowicz Jan z żoną
i dwojgiem dzieci; Chrzanowska i.n.; Dąbek;; Julia i syn jej
Edward; Dorosz Jan z żoną i jego
2 córki; Tercz i.n. z żoną; 20-22.
Żona adwokata i jej 2 synów
NN.” (Prof. dr hab. Leszek S.
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;
Seria – tom 8). We wsi Rudniki
pow. Jaworów: „W Rudnikach
pow. Jaworów zamordowano dn.
10 III trzy osoby”. („Wiadomości z Ziem Wschodnich” nr 6, w:
http://koris.com.ua/other/14728/
index.html?page=185). We wsi
Sarnki Dolne pow. Rohatyn upowcy zastrzelili w łóżku 15-letniego Polaka. We wsi Sokołówka (Sokołówka Hetmańska) pow.
Złoczów: „03.03.1944 r. zostali
zamordowani: Jasiński Józef l.
68, Kargol Ksawery, Szczęsna
Jadwiga l. 33 i dwoje jej dzieci
Henryk l. 9 i Wanda l. 3. Księdza Wiszniewskiego Ukraińcy
uspokajali, że mu nic nie grozi
a jednak go zamordowali” (prof.
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). We wsi
Swaryczów pow. Dolina banderowcy zamordowali 6 Polaków.
We wsi Szypowce pow. Zaleszczyki: „03.03.1944 r. został ciężko raniony Markowski Stanisław,
zarządca folwarku, zmarł w szpitalu w Czortkowie dwa miesiące
później”. (prof. dr hab. Leszek
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.,
tom 7). We wsi Zapust Lwowski
pow. Brzeżany upowcy zamordowali 2 Polki.
W nocy z 2 na 3 marca 1945
roku we wsi Sielec Bełzki pow.
Sokal upowcy zamordowali 27
Polaków, w tym całe rodziny.
3 marca 1945 roku w mieście
Hrubieszów woj. lubelskie upowcy zamordowali 7 Polaków.
We wsi Kurzany pow. Brzeżany zamordowali 35 Polaków.
We wsi Ropienka pow. Lesko:
„03.03.45 r. zamordowano Jana
Wisłockiego.” (Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8). We
wsi Skorodyńce pow. Czortków
zamordowali 25 Polaków. Świadek Tomasz Bandura twierdzi,
że napad miał miejsce w nocy
z 8 na 9 marca 1945 roku. „Na
drugi dzień wczesnym rankiem
pobiegłem do swego domu. Było
to 9 marca 1945 r. Moja siostra
Franciszka leżała w kałuży krwi
na podłodze w pokoju. Jej dziecko leżało z piąstką pod główką,
jak gdyby spało. Podniosłem je
– krew polała się na moje ręce.
Było martwe. Tego dnia, przed
południem, powróciła moja
mama z tzw. podwody. Nie potrafię powiedzieć jak się czułą,
gdy zobaczyła martwą córkę i
wnuczkę. Była jak skamieniałą.
Tej nocy banderowcy zamordowali znacznie więcej innych
Polaków. Przypominam sobie
takie nazwiska jak: Karola Domyka – inwalidę, pięcioosobową rodzinę Franciszka Bandury,
którego córka wyszła za Ukraińca, Annę Szatkowską w ciąży
i jej synka (lat 12). Wzięliśmy z
mamą bochenek chleba, trochę

mąki i innych rzeczy i z niewielkimi tłumoczkami udaliśmy się
do Czortkowa. Za drogę wybraliśmy brzeg Seretu. Szliśmy z
myślą, że jakby nas gonili banderowcy, to wskoczymy oboje do
rzeki i utopimy się by nie dostać
się żywcem w ich ręce. Dotarliśmy szczęśliwie do Czortkowa,
skąd wyjechaliśmy na zachód 30
maja 1945 r.” (Zbrodnie UPA:
Historia Tomasza Bandura, 13
października 2013; w: http://
dziennik.artystyczny-margines.
pl/zbrodnie-upa-historia-tomasza-bandura/ ). We wsi Ujkowce
pow. Przemyśl zamordowali 1
Polaka.
O rocznicach tych zbrodni, przypadających także na dzień 3
marca, oczywiście nie wspomni
strona ukraińska, ale karygodne
jest, że milczą polskie media i
„fachowcy” od relacji polsko-ukraińskich. Przypomnijmy im,
że od 1 lutego 1943 roku przez
ponad dwa lata codziennie
Ukraińcy mordowali Polaków, a
dzień 11 lipca jest tylko symbolem tego ludobójstwa.
Ostatnio były premier Jan Olszewski udzielając wywiadów
stwierdził, że Bandera nie odpowiada za Wołyń, bo siedział
w obozie koncentracyjnym i nie
wydawał rozkazów. OUN kierowane przez Banderę za swoją
ideologię przyjęło rasistką koncepcję integralnego nacjonalizmu opracowaną przez Dmytro
Doncowa. Zgodnie z jej założeniami pod hasłem „Ukrainy czystej jak szklanka wody” nacjonaliści ukraińscy dokonali ludobójstwa ludności polskiej (nie tylko
na Wołyniu, także w Małopolsce
Wschodniej i na Lubelszczyźnie) oraz aktywnie uczestniczyli
w holokauście Żydów oraz mordach innych mniejszości narodowych, np. Ormian. To była lektura obowiązkowa wśród członków OUN i wyznaczała kierunek
ich działania. Przywódca Bandera jej nie znał? Koncepcja Doncowa nie była oryginalna, oparł
ją o ideologię pseudofilozofów
niemieckich Fredricha Ratzela i
generała Karla Haushofera. Ratzel już w 1897 roku sformułował
pojęcie „przestrzeni życiowej”
((Lebensraum) łącząc w niej
darwinizm społeczny z biologiczną wizją państwa, natomiast
Haushofer dołączył do niej ideę
wyższości rasy germańskiej,
która miała uzasadniać ekspansję terytorialną niemieckiego
państwa. Doncow niejako więc
tylko „przetłumaczył na ukraiński” podstawy niemieckiego
faszyzmu i rasizmu.
Natomiast lekturą obowiązkową szeregowych nacjonalistów
ukraińskich, w tym członków
UPA, był Dekalog nacjonalisty
ukraińskiego. Posługiwali się
nim Ukraińcy jeszcze w Polsce międzywojennej. Polecam
książkę Ukraińca Włodzimierza
Marczaka „Ukrainiec w Polsce”.
Bandera nie znał Dekalogu?
A może nie znał także założeń

Kołodyńskiego i innych polityków kierowanej przez siebie
OUN?
O warunkach jego pobytu w obozie koncentracyjnym mówił prof.
Czajkowski. Ani ukraińscy łącznicy OUN, ani też „prowadzący”
go agenci niemieccy Abwehry i
Gestapo też nie informowali go
o tym, co dzieje się na Wołyniu?
A gdy został zwolniony z obozu też nie został poinformowany, że Wołyń z Polaków został
już „oczyszczony”, kończy się
„oczyszczanie” Podola i trwa
„oczyszczanie” tzw „Zakierzonii”? Może w 1945 roku wydał
rozkaz zakazujący UPA modów
na ludności polskiej? To niechże
pan Olszewski powoła się na
tenże rozkaz. Może zbrodniarze
banderowcy nie posłuchali go i
ludność polską wyrzynali aż do
operacji „Wisła”, bo potem już
takiej możliwości nie mieli?
Każdy kto podaje, że było „około
100 tysięcy” polskich ofiar „tego
konfliktu” jest abo durniem albo
szują. Bardzo ostrożne szacunki dr Ewy Siemaszko mówią o
co najmniej 133 tysiącach ofiar.
Opracowania zespołu Siekierki uzupełniają tą liczbę do 179
tysięcy, a szacunkowo do około
250 tysięcy. Obejmują one około
połowy miejscowości, w których
mieszkali Polacy. Do tej liczby ofiar ukraińskich nacjonalistów spod znaku SB-OUN-UPA,
zgodnie z wyliczeniem dr Wiktora Poliszczuka, około 80 tysięcy wymordowanych przez nich
swoich rodaków, Ukraińców.
Może bulwersować to, że dane
te są czasami uzupełniane, choć
mają inne założenia, np. w opracowaniach … Wołodymyra Wiatrowycza. Prof. Andrzej Leon
Sowa w recenzji książki Wiatrowycza pisze: „W dokumencie nr
286 znajdujemy informację o zamordowaniu przez milicję ukraińską 5 lipca 1941 r. w Skorodyńcach (pow. Czortków) dwunastu
Polaków, co potwierdza polskie
informacje o licznych zbrodniach dokonanych na Polakach
przez policję tworzoną wówczas przez banderowców podczas próby budowania własnych
struktur państwowych (s. 613)”.
Tej zbrodni nie wykazuje opracowanie Komańskiego i Siekierki dotyczące woj. tarnopolskiego. Dalej prof., Sowa wymienia: „Opublikowane dokumenty
mogą służyć do uzupełnienia i
doprecyzowania różnych szczegółowych kwestii i oczywiście
wprowadzają też wiele informacji dotąd historykom nieznanych.
I tak Władysławowi i Ewie Siemaszkom nie udało się ustalić
losu Polaków w miejscowości
Majdan Lipeński (W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo
dokonane przez nacjonalistów
ukraińskich na ludności polskiej
Wołynia 1939–1945, Warszawa
2000, t. 1, s. 630). Tymczasem,
jak czytamy w recenzowanym
zbiorze, „11 kwietnia tego roku
[1943 – A.S.] oddział UPA rozbił
polską bandę, jaka napadła na
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ukraińską wieś Majdan Lipeński
i grabiła ukraińskich chłopów.
Po naszej stronie strat nie było.
Wróg poniósł wielkie straty w
ludziach, spalono wiele wrogich budynków” (s. 210). Warto
zwrócić uwagę na stylistykę tego
tekstu. To na Ukraińców napadła
„polska banda”, która następnie
poniosła wielkie straty, ale z tekstu dowiadujemy się również o
spaleniu „wrogich budynków”,
które widocznie przynieśli ze
sobą atakujący Polacy… „. (Andrzej Leon Sowa „Polśko-ukrajinśki stosunki w 1942–1947
rokach u dokumentach OUN ta
UPA”, red. Wołodymyr Wiatrowycz, Lwów 2011 : [recenzja];
w: Pamięć i Sprawiedliwość
12/1, 450-460, 2013).
Ostatnio po raz kolejny w banderowską narrację wpisał się
Związek Ukraińców w Polsce.
Jak podaje portal kresy.pl Zarząd Główny Związku Ukraińców w Polsce opublikował
8 marca br. oświadczenie ws.
„rocznicy antyukraińskich akcji
na Chełmszczyźnie”. 10 marca
1944 r. polska partyzantka z AK
i Batalionów Chłopskich zlikwidowała w Sahryniu bazę ukraińskich nacjonalistów, gdzie w
trakcie walk zginęli także cywile. Według przedstawicieli strony ukraińskiej, członków UPA
tam nie było, a ataki na ukraińskie wsie na terenie dawnych
powiatów hrubieszowskiego i
tomaszowskiego miały charakter
antyukraiński.
– Według ustaleń historyków w
wyniku akcji podziemia polskiego tylko w ciągu marca 1944 r.
zniszczonych zostało kilkadziesiąt wsi. W trakcie pacyfikacji
ginęła ukraińska ludność cywilna. Najwięcej ofiar zostało zabitych 10 marca 1944 r. - czytamy
w oświadczeniu Związku Ukraińców w Polsce. Jako przykład
podają wieś Sahryń i jej kolonie,
gdzie według strony ukraińskiej
zginęło 606 mieszkańców, znanych z imienia i nazwiska, w
tym co najmniej sześć osób narodowości polskiej, pomyłkowo
wziętych za Ukraińców (według
IPN, zginęło 150-300 cywilnych
Ukraińców, a akcja miała charakter prewencyjny w związku
ze spodziewanym atakiem UPA).
Zaznaczono, że wśród ofiar było
tam 227 kobiet i 151 dzieci. Wymieniono także ataki na takie
wsie, jak Szychowice, Miętkie
i Łaskowie, twierdząc, że „według ostatnich ustaleń z rąk polskich formacji zginęło wówczas
co najmniej 1228 Ukraińców”.
– Ogółem w marcu i kwietniu
we wschodniej Lubelszczyźnie
zginęło co najmniej 2220 osób
narodowości ukraińskiej, w tym
850 kobiet i 422 dzieci – twierdzi
ZuwP.
– Zarząd Główny Związku Ukraińców w Polsce ze zdziwieniem
przyjmuje fakt, że wśród polskich polityków i instytucji,
odpowiedzialnych za badanie
zbrodni wojennych, nadal panuje milczenie na temat wyda-
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rzeń, które dotknęły obywateli
polskich narodowości ukraińskiej. W przestrzeni publicznej
wielokrotnie padają usprawiedliwienia dla zbrodni wojennych, np. określenie ww. działań
przeciwko ukraińskiej ludności
cywilnej jako „prewencyjnych
akcji odwetowych” – twierdzą
przedstawiciele Związku Ukraińców w Polsce. Zaznaczają, że
dotychczasowe działania w tym
względzie podejmowane przez
IPN uważają, za niewystarczające i mało efektywne.
– Dowodem na to jest kilkakrotne zawieszanie śledztwa w
sprawie zbrodni we wsi Sahryń,
lekceważenie zgłaszanego podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych postulatu
przeprowadzenia ekshumacji i
pochówku szczątków ofiar pacyfikacji wsi, do dziś leżących poza
terenem sahryńskiego cmentarza
– czytamy w oświadczeniu.
Ukraińcy z Polski krytykują
też brak odsłonięcia pomnika
ukraińskich ofiar na cmentarzu
w Sahryniu, uznając go za fakt
„nie do przyjęcia”. Pomnik ten
miał zostać odsłonięty w 2009
roku przez ówczesnych prezydentów Polski i Ukrainy, Lecha
Kaczyńskiego i Wiktora Juszczenkę. Uroczystość została
jednak odwołana, za co według
Ukraińców odpowiada strona
polska. Pod nieodsłoniętym oficjalnie pomnikiem od tego czasu odbywają się uroczystości
organizowane przez Ukraińców,
w trakcie których dochodziło
do wznoszenia banderowskich
pozdrowień oraz negowania ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, w tym przez
przedstawicieli Związku Ukraińców i państwa ukraińskiego.
Teraz ZUwP wypomina przedstawicielom polskich władz, że
nie biorą w tych uroczystościach
udziału, jednocześnie skarżąc
się, że „organizatorzy i uczestnicy byli natomiast w wyniku
doniesień organizacji antyukraińskich przesłuchiwani przez
Prokuraturę”.
– Wobec powyższych faktów,
zwracamy się do władz RP z
apelem do udziału w uroczystościach ku czci ofiar w 74. rocznicę zbrodni wojennych, których
ofiarą padli obywatele Polski
narodowości ukraińskiej – napisano. Dodano, że organizatorem
uroczystości jest Towarzystwo
Ukraińskie.
– W rocznicę tych tragicznych
wydarzeń ponawiamy prośbę
o podjęcie dialogu z organizacjami mniejszości ukraińskiej z
Polski w kwestii upamiętnienia
ofiar zbrodni wojennych, akcji
pacyfikacyjnych i represji komunistycznych w latach 1944–1947
– pisze Związek Ukraińców w
Polsce. – Jednocześnie zwracamy się z apelem do społeczeństwa polskiego o solidarność z
naszą społecznością oraz potępienie tendencyjnych publikacji

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI
i działań usprawiedliwiających
masowe zbrodnie na cywilnej
ludności ukraińskiej oraz przypadków profanowania i blokowania odnowienia grobów i upamiętnień ukraińskich na terenie
Rzeczypospolitej.
Oświadczenie Związku Ukraińców w Polsce było szeroko opisywane przez ukraińskie media,
które zaznaczały, często w tytułach – jak np. duże agencje informacyjne Unian czy Ukrinform,
że według polskich Ukraińców,
„Polska zamilcza zbrodnie Armii Krajowej”. (https://kresy.pl/
wydarzenia/ukrainskie-mediazwiazek-ukraincow-krytykujepolske-za-zamilczanie-zbrodniak/ ; zup.ukraina.com.pl/Unian/
Ukrinform ; 10 marca 2018).
Internauta Uvara: Poczytajcie
tylko co wypisuje pro-rządowy
UNIAN… to nie jest jakaś pół-oficjalna strona informacyjna
prowadzona przez kilku bandero-oszołomów tylko ukraińska
agencja prasowa. Pierwsze 3
akapity poświęcone brutalnym
mordom AK na ludności cywilnej w liczbie około 1000 osób, a
potem oczywiście jakaś mglista
wzmianka o „wzajemnej tragedii” między naszymi narodami.. ani słowa, co doprowadziło
do akcji AK i jaka była skala
zbrodni po stronie UPA! To już
jest oficjalne pranie mózgu narodu ukraińskiego przez obecne
władze! …no i najważniejsze,
zapomniałem wspomnieć, że autorem tych wypocin jest nie kto
inny jak MSZ Ukrainy, rodowity
Ukrainiec z dziada pradziada…
Pavlo Klimkin.
( h t t p s : / / w w w. u n i a n . i n f o /
politics/10037009-ukrainepoland-let-s-rememberkaczynski-s-wisdom.html ).
Prof. Andrzej Leon Sowa pisze:
„Charakterystyczny jest także
widoczny w kolejnych materiałach ukraińskich postępujący
wzrost liczby Ukraińców pomordowanych przez Polaków na
terenie pow. hrubieszowskiego
wiosną 1944 r. Z tekstu „Chełmska ziemia domaga się odpłaty”
dowiadujemy się, że 10 marca
1944 r. w Sahryniu zginęło 227
osób, a na terenie całego pow.
hrubieszowskiego (do 15 kwietnia) w 36 spalonych wsiach zamordowano 875 osób (s. 350).
W memoriale Chełmskiej Rady z
30 kwietnia 1944 r. liczba ofiar
w Sahryniu wyniosła już ponad
siedemset, a liczba pomordowanych w pow. hrubieszowskim
tylko w marcu 1944 r. sięgała 2
tys. (s. 366). Ale to nie koniec. W
dokumencie (nieopublikowanym
przez dr. Wiatrowycza), sygnowanym prawdopodobnie przez
to samo ciało, co dokument poprzedni, a datowanym na 15
maja 1944 r., mowa jest już o 52
zniszczonych wioskach i 4 tys.
pomordowanych Ukraińców (M.
Siwicki, Dzieje konfliktów polsko-ukraińskich, t. 3, Warszawa
1994, s. 126)”. (Andrzej Leon
Sowa „Polśko-ukrajinśki sto-

sunki w 1942–1947 rokach u dokumentach OUN ta UPA”, red.
Wołodymyr Wiatrowycz, Lwów
2011 : [recenzja]; w: Pamięć i
Sprawiedliwość 12/1 (21), 450460 2013).
„Hucpa pomnikowa” zaczęła się
w Sahryniu w 2008 roku. „- Już
latem w Sahryniu, w gm. Werbkowice powinien stanąć pomnik,
upamiętniający ponad 200 Ukraińców, którzy zginęli w marcu
1944 roku - zapowiada Mykoła
Romaniuk, przewodniczący obwodowej administracji państwowej obwodu wołyńskiego. - Nie
będzie napisu oskarżającego kogokolwiek o zabicie Ukraińców.
O pomniku na opuszczonym
cmentarzu w Sahryniu strona
ukraińska wspomina już od lat.
Dotychczas jednak pomnik nie
stanął. Ukraińcy chcieli, aby
znalazł się napis, który by wskazywał, że Ukraińców zabili żołnierze Armii Krajowej. W ub.
piątek do Sahrynia przyjechał
Mykoła Romaniuk, wojewoda
Genowefa Tokarska oraz sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Andrzej Przewoźnik. /.../ Rafał
Wnuk ocenia, że zginęło 150-300
Ukraińców. Po polskiej stronie
strat nie było. /.../ Rafał Wnuk
przypuszcza, że ze względu właśnie na historię obu narodów,
dla strony polskiej nie do przyjęcia byłoby, gdyby na pomniku
pojawił się napis informujący o
tym, że Polacy, żołnierze Armii
Krajowej zabijali Ukraińców.
/.../ Mykoła zarzeka się, że napis będzie nawiązywał tylko do
upamiętnienia zmarłych. O tym,
aby inskrypcja na pomniku miała wskazywać na Polaków jako
sprawców, nie ma nawet mowy.
- Tutaj nie ma żadnej polityki.
My chcemy mieć pomnik upamiętniający Ukraińców, którzy
zginęli w Polsce, tak jak Polacy
chcą mieć pomniki, i już takie
są, swoich rodaków, pochowanych na Wołyniu - mówi Mykoła Romaniuk. (Adam Jaworski:
„Ukraińcom krzyż na zgodę”;
za:
http://www.roztocze.net/
newsroom.php/24540_Ukrai%C5%84com_krzy%C5%BC_
na_zgod%C4%99_.html
)
Na internetowym forum Inne
Oblicza Historii jeden z dyskutantów pisze: „Powstaje jeszcze
pytanie czy pomnik ma uczcić
również poległych upowców i
policjantów, czy też tylko ludność cywilną, która tam zginęła.
Jeśli tylko poległą ludność to czy
również tę jej część, która była
uzbrojoną formacją UNS, biorącą udział w depolonizacji hrubieszowszczyzny? W jaki sposób
ustalić kto był winny a kto niewinny? Jedno można powiedzieć
z całą pewnością; rozbicie przez
połączone siły AK i BCH sahryńskiego kuszcza uchroniło od
niechybnej śmierci wiele istnień
ludzkich - potencjalnych ofiar
ukraińskich nacjonalistów. I
chwała za to AK i BCH. To im
należy się tam pomnik.” (Sahryń
- www.inneobliczahistorii).

I mamy efekt końcowy zawartych porozumień polsko-ukraińskich: „Na cmentarzu w podhrubieszowskim Sahryniu wisi
nad grobem tablica z wykazem
Ukraińców „ubitych” przez AK.
Po drugiej stronie granicy na
nielicznych krzyżach próżno szukać informacji na temat zbrodni
popełnionych przez UPA. Czasami pojawia się napis „Zginęli
tragicznie”. - To tak, jakby 100
tysięcy Polaków wpadło pod samochód - mówi 80-letni Stanisław Filipowicz z Zamościa, który 65 lat temu cudem uniknął rzezi w kościele w Porycku (obecnie
Pawliwka) na Wołyniu. 11 lipca
1943 r. UPA zamordowała tam
około 200 Polaków, w tym matkę, dwie siostry oraz siostrzenicę Filipowicza. - Pięć lat temu,
przed odsłonięciem pomnika Pojednania, „niewidzialna ręka”
wycięła w nocy z kamiennego
krzyża na cmentarzu słowo „zamordowanych” - wspomina. - To
była misterna, zegarmistrzowska
robota. Zauważyłem to już po
uroczystościach. Jeżeli Polacy
nie zostali zamordowani, to co
się z nimi stało? Umarli, wpadli
pod samochód? Wiadomo za to,
co się stało z Ukraińcami, którzy spoczywają na cmentarzu w
Sahryniu pod Hrubieszowem. Na
tablicy stoi jak wół: „Ubiti AK”.
(Leszek Wójtowicz: Fałszują
polsko-ukraińską historię; w:
„Dziennik Wschodni” z 18 listopada 2008 roku; za: http://www.
dziennikwschodni.pl/zamosc/n,1000082467,falszuja-polsko-ukrainska-historie.html).
7 września 2009 roku prezydent
Lech Kaczyński razem z prezydentem Wiktorem Juszczenką
mieli wziąć udział w odsłonięciu „pomnika ukraińskich ofiar
Armii Krajowej” w Sahryniu
na Lubelszczyźnie, ale spotkali się tylko w Warszawie. Na
cmentarzu prawosławnym na
Woli odsłonili krzyż upamiętniający ofiary Wielkiego Głodu
na Ukrainie oraz złożyli kwiaty
pod pomnikiem polskich i ukraińskich żołnierzy poległych w
latach 1918 – 1920. „Atmosferę
do spotkania w miejscu pamięci
ukraińskich ofiar mogły popsuć
doświadczenia związane ze stawianiem pomnika w Sahryniu.
Ukraiński odpowiednik ROPWiM już po zaakceptowaniu
ostatecznego projektu przez polską stronę samowolnie wprowadził korekty. Na tablicy pamiątkowej dopisano trzy nieuzgodnione wcześniej miejscowości i
ok. 20 nazwisk ofiar” (Tomasz
Nieśpiał: W Sahryniu nie będzie
pojednania; w: „Rzeczpospolita” z 7 września 2009). Łamanie prawa, nie dotrzymywanie
zobowiązań, to już klasyczna
ukraińska metoda „dialogu polsko-ukraińskiego”.
Pomimo
zaproszenia w uroczystości nie
wziął udziału Związek Wypędzonych z Kresów Wschodnich
RP. Prezes związku, Jan Skalski,
powiedział: „Uznaliśmy, że nie
weźmiemy udziału w tej uroczystości, bo wydarzenie, które
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miało miejsce w 1944 roku na
terenie Polski okupowanej przez
Niemców upoważniało i konstytucyjnie zobowiązywało do Siły
Zbrojne Rzeczypospolitej, uznane zresztą przez społeczność
międzynarodową, do stosowania
wszelkich środków mających na
celu obronę niepodległości Rzeczypospolitej. AK wykonywała
swoje obowiązki. /.../ Mówienie
o Armii Krajowej w kontekście
nielegalnych działań zbrojnych
czy też jako organizacji kolaborującej z Niemcami jest niedopuszczalne. Jako chrześcijanie oddajemy hołd poległym w
Sahryniu w czasie wojny. Podkreślam: poległym, bo z pewnością AK nikogo nie mordowała”
(Marcin Austyn: Okoliczności
wskazały na odmowę; w: „Nasz
Dziennik” z 8września 2009).
Po co nacjonalistom ukraińskim
jest potrzebne takie nagłaśnianie
każdej miejscowości, w której
zginął jakikolwiek Ukrainiec,
zwykle zresztą upowski zbrodniarz? „Cel główny, to zrelatywizowanie zbrodni, zrelatywizowanie przyczyn i okoliczności,
wmówienie Polakom, że był to
ciąg zbrodni popełnianych przez
obie strony, a ich powody kryją mroki historii. Rzecz prosta,
rzeczywistość wygląda zupełnie odmiennie. Eksterminacja
Polaków, jako grupy etnicznej,
była skutkiem wprost, przyjętej
przez szowinistów ukraińskich
ideologii nienawiści Dmytro
Doncowa, będącej kopią ideologii hitlerowskiej i historycznie
zakotwiczonej w kulcie Koliszczyny (Hajdamaczyzny). Celem
wyznawców tej ideologii była
fizyczna likwidacja ciużyńców
(obcych) na ziemiach uznanych
przez nich samych za wyłączną domenę narodu ukraińskiego. Tak też się stało w latach
1943-47. Żadne winy Polaków
nie usprawiedliwiają podobnej
zbrodni. Trzeba mieć doprawdy
zwichnięty zmysł moralny, aby
w ogóle takich usprawiedliwień
szukać (i to jeszcze z powodów,
i dla celów, politycznych). Jest
to moralnie naganne i niewłaściwe, także z każdego innego
punktu widzenia, dzisiaj, kiedy
odrodzenie banderowszczyzny
na Ukrainie stało się faktem.
Polskich akcji odwetowych nie
wolno stawiać na równi z akcją
ukraińską. Polacy nie posiadali
ideologii zakładającej eksterminację Ukraińców, niczego
takiego nie planowali, ani praktycznie nie wykonywali” (Adam
Śmiech: Sahryń – reaktywacja;
w: „Myśl Polska’ z 6 – 13 grudnia 2009).
„Ukraińcom należy postawić pytanie: czy chcą budować swoją
tożsamość, rozwijając kulturę
narodową, czy jedynie poprzestać na propagowaniu totalitarnej i prymitywnej ideologii OUN
odrzucającej humanizm i sprawiedliwość – pyta retorycznie
dr Jan Musiał z Wyższej Szkoły
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu” („Nasza Polska” z 15
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września 2009).
„Jeśli jest aż taka intencja pojednania i zapomnienia, to proszę rozebrać pomniki Stepana
Bandery i innych „bohaterów”.
Proszę zdjąć tablice z nazwami
ulic gloryfikujące nazwiska ludobójców. Bowiem jak można
zapomnieć o zbrodniarzu mając
przed oczyma na co dzień i jego
nazwisko i jego całą postać? /.../
Pan Hrihorij Spodaryk pisze:
„Pawliwka (Poryck) i Sahryń,
które pozostawiły dużo bólu...”.
Ot, i równowaga. Była Pawliwka
(Poryck) i był Sahryń. Już takie
porównanie powoduje dalszy
ból. Nie można wybrać z kontekstu dwóch miejscowości czy
wydarzeń. Trzeba porównywać
dwieście tysięcy ofiar do 2 tysięcy. Takie porównanie dawałoby
dopiero odpowiednie proporcje
co do wielkości bólu. Ponadto
w Porycku był napad na rozmodlonych w kościele ludzi w
czasie mszy św. a w Sahryniu
napad na sztab uzbrojonych ludobójców” (Antoni Mariański:
Zapomnieć, czyli pamiętać; w:
„Myśl Polska” z 27 września
2009).
Minęło 10 lat, w czasie których
faszyści ukraińscy potrafili tylko
kilkakrotnie zawyżać swoje ofiary, nie oglądając się na żadne
ustalenia naukowe historyków.
A niedawno, 10 marca w Sahryniu miała miejsce kolejna banderowska hucpa oficjalnie określana jako uroczystości upamiętniające Ukraińców, którzy zginęli 10 marca 1944 roku podczas
akcji AK i BCh przeciwko UPA i
mieszkańcom wsi wspierających
ich działania. W skład oficjalnej
delegacji ukraińskiej z Wołynia,
której przewodził Ołeksandr
Pyrożyk, wiceszef wołyńskiej,
neobanderowskiej Swobody, a
zarazem pierwszy zastępca przewodniczącego wołyńskiej rady
obwodowej, wchodzili przedstawiciele tej rady, obwodowej
administracji państwowej i różnych organizacji. Między innymi Bractwa Weteranów OUN
– UPA im. Kłyma Sawura, a
także Ukraińskiego IPN. W uroczystości brali również udział
także inni, prominentni działacze Swobody: Serhij Siwak,
deputowany rady obwodowej,
deputowani łuckiej rady miejskiej Wiktor Jaszczuk i Mykoła
Romaniuk oraz „swobodowcy”
z obwodu łuckiego, m.in. Andrij
Hnatiuk i Ihor Baranczuk. Według relacji Wiesława Huka ze
Stowarzyszenia Upamiętniania
Polaków Pomordowanych na
Wołyniu z siedzibą w Zamościu
dla „Kroniki Tygodnia”, w uroczystościach zorganizowanych
przez środowiska ukraińskie w
Sahryniu wzięło udział ponad
100 osób. Wśród nich byli m.in.
wiceszef MSZ Ukrainy Wasyl
Bodnar, ambasador Ukrainy
Andrij Deszczyca, konsul generalny Ukrainy w Lublinie Wasyl
Pawluk, a także prezes Związku Ukraińców w Polsce Petro
Tyma.
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Jak podaje portal Kresy.pl, podczas oficjalnej przemowy w
trakcie uroczystości w Sahryniu,
Pyrożyk omówił ostatnie wydarzenia w Polsce i oświadczenia
strony polskiej „zmuszają nas
[Ukraińców – red.] do powrotu
do głębi pamięci i do tego, by
wreszcie zrozumieć karty [historii], które przez długi czas
były zamilczane przez sowiecką,
moskiewską oficjalną historię,
ideologię i historiografię”. Pyrożyk mówił, że w listopadzie
podczas rozmów w Lublinie na
temat współpracy, Ukraińcy zaznaczali, dlaczego Stepan Bandera i UPA są dla nich bohaterami. „– W Lublinie Ukraińcy
powiedzieli Polakom, dlaczego
dla nas Bandera był, jest i będzie bohaterem narodowym.
Bo on swoje życie oddał za ideę
państwa ukraińskiego” – powiedział, dodając, że Polacy i
Ukraińcy nie mogą mieć tych
samych bohaterów. Dodał, że
„to tak samo”, jak w przypadku
Józefa Piłsudskiego, którego Polacy uważają za bohatera. Podkreślił, że Piłsudski zrozumiał,
kim są bohaterowie narodowi
„i wypowiedział słowa, że bez
silnego ukraińskiego państwa,
nie będzie silnej Polski”, więc
Ukraina ma prawo do własnych
bohaterów. Szczególnie tych,
którzy ginęli za swój kraj. „–
Dlatego dopiero wówczas, gdy
pewni nieodlegli politycy po
obu stronach granicy zrozumieją to, że dla Ukraińców Bandera
i Ukraińska Powstańcza Armia
są bohaterami, a dla Polaków
inni, osiągniemy zrozumienie
i wspólną przyszłość” – powiedział Pyrożyk, kończąc przemowę banderowskim „Sława
Ukraijini”, na co część zgromadzonych gromko odpowiedziała
„Herojam Sława”. Wcześniej
wiceszef wołyńskiej rady obwodowej wyraził nadzieję, że dojdzie do oficjalnego odsłonięcia
pomnika Ukraińców zabitych w
Sahryniu. Obecni na uroczystości ambasador Ukrainy Andrij
Deszczyca, konsul generalny
Wasyl Pawluk i wiceszef MSZ
Ukrainy Wasyl Bodnar zapewniali, że będą podejmować w
tym celu maksymalne wysiłki.
„– I gdy już się wydawało, że
Ukraińcy przyjechali do Sahrynia po to, żeby się pomodlić za
ofiary, jeden z uczestników ubrany w wyszywankę w banderowskich barwach z wpiętym w klapę
marynarki znaczkiem nacjonalistycznej partii Svoboda, wygłosił przemówienie wysławiające
UPA, Banderę i Szuchewycza”
–opowiada Huk. „– Powiedział,
że Bandera zawsze będzie bohaterem narodowym Ukrainy
takim samym, jak Piłsudski dla
Polaków”. Huk uważa, że na
cmentarzu w Sahryniu doszło do
gloryfikowania na terenie Polski
nazistowskiej ideologii banderowskiej, co w świetle znowelizowanej ustawy o IPN jest czynem prawnie zabronionym. Na
wniosek działacza zamojskiego
stowarzyszenia zabezpieczająca

uroczystości policja wykonała
na miejscu czynności przewidziane prawem. „– Nie możemy
sobie pozwolić na to, żeby na terenie Polski wysławiać Banderę,
Szuchewycza i innych zbrodniarzy” – powiedziała z kolei Janina Kalinowska, przewodnicząca
zamojskiego
Stowarzyszenia
Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu. Zapewnia, że stowarzyszenie to będzie
zawsze reagować na łamanie
prawa. Przybyli na miejsce policjanci spisali dane polityka
„Swobody”, który oświadczył,
że nie wypiera się swoich słów,
ale uważa, że należy ich jeszcze
raz posłuchać, skoro zostały nagrane. „– Piłsudski jest narodowym bohaterem dla Polaków,
państwa polskiego, a dla Bandera jest narodowym bohaterem
dla państwa ukraińskiego” –
mówił Pyrożyk. „– Ja tu mówiłem otwarcie, publicznie, radzę
sobie z tym. Odpowiadam za
każde swoje słowo” – zaznaczył.
Inni członkowie ukraińskiej
delegacji twierdzili, że nic nie
zakazuje im mówienia publicznie takich rzeczy. Z kolei część
zebranych na miejscu Ukraińców akcentowała, że w Sahryniu
mordowali Polacy. Tłumaczenia,
że była to tzw. akcja odwetowa
związana ze zbrodniczą działalnością UPA, spotkały się z krytyką ze strony ukraińskiej. Według oficjalnej relacji na portalu
Swobody, była to „prowokacja”
ze strony Polaków. Z kolei powiązany ze Swobodą portal vgolos.com.ua pisał, że policję wezwał „polski szowinista”. „– Pokazywał palcem na mój znaczek
„Swobody” i mówił, że jestem
banderowcem. Tak, to Swoboda, a ja jestem banderowcem i
jestem z tego dumny” – mówił
temu portalowi Pyrożyk. Portal
vgolos pisał też, że uroczystości w Sahryniu miały na celu
uczczenie pamięci „Ukraińców
zaatakowanych przez polskich
okupantów”.
W tekście „Ukraina-Polska:
pamiętamy o woli Kaczyńskiego”, który został opublikowany
przez duże ukraińskie agencje
informacyjne oraz media, szef
MSZ Ukrainy Klimkin Klimkin twierdzi, że atak na Sahryń
nie miał podstaw z militarnego
punktu widzenia, „stąd, celem
akcji pacyfikacyjnej było jedno – czystka etniczna i fizyczne
zniszczenie ukraińskiej ludności”. Klimkin zarzuca przy tym
polskim władzom manipulowanie historią: „– Te fakty nijak
nie pasują jednak do nowej
koncepcji historycznej polskich
polityków rządzących, zgodnie
z którą UPA ogłasza się organizacją zbrodniczą, a Armia Krajowa pozostaje czysta i niepokalana. Rzeczywistość zaprzecza
takiemu podejściu. Niestety,
zbrodniarze wojenni byli po obu
stronach, a ofiarami masowych
mordów byli zarówno Polacy,
jak i Ukraińcy.”
Ukraińska ambasada pisała na

swoim profilu Facebookowym,
że uroczystości były poświęcone
„Ukraińcom, którzy zginęli jako
męczennicy za przynależność
do narodowości ukraińskiej”. –
Wieczna pamięć wszystkim niewinnym ofiarom bratobójczego
konfliktu
ukraińsko-polskiego
podczas II wojny światowej!
Cześć Ich Pamięci! – napisali
przedstawiciele ukraińskiej ambasady.
Podczas uroczystości w Sahryniu odczytano też list prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki, w
którym napisał o ukraińskich
ofiarach akcji sprzed 74 lat,
że „jedyną podstawą wyroku
śmierci była ich przynależność
do narodu ukraińskiego”. Zaznaczył też, że nie można zbijać na
tragedii kapitału politycznego:
„– Jednocześnie nie zapominamy i o bolesnych stronach naszych relacji. Natomiast mierzyć
się nawzajem przelaną krwią i
zdobywać na tragedii dywidendy
polityczne – to droga donikąd”.
Poroszenko wyraził też nadzieję,
że pomnik Ukraińców w Sahryniu zostanie niebawem oficjalnie
odsłonięty przez prezydentów
Polski i Ukrainy. „– Jestem do
tego gotów” –oświadczył Poroszenko. (Za: Kresy.pl).
O tym, że pomnik ten jest nielegalny, bowiem strona ukraińska
złamała podpisane porozumienie
ze stroną polska, oczywiście nie
ma ani słowa wzmianki.
Jak ostatnio podało radio RMF
FM strona polska zrezygnowała z planowanego generalnego
remontu Cmentarza Obrońców
Lwowa. Określanego zwykle
jako Cmentarz Orląt Lwowskich, aby dodatkowo „nie drażnić Ukrainy”. Prof. Włodzimierz
Osadczy odniósł się do tego w
wywiadzie dla portalu Kresy.pl:
„– Widzimy w tej chwili, jakie
jest parcie ze strony ukraińskiej, żeby zalegalizować i odnowić tzw. pomniki UPA, które powstały w Polsce w sposób
nielegalny i które nie powinny
znajdować się na naszym terytorium. Ta presja jest bezwzględna i nieuwzględniająca okoliczności, które należałoby brać
pod uwagę. Mamy do czynienia
z wielką determinacją”. Jego
zdaniem, polski rząd zachowuje się w tej sprawie niejako jak
starszy, bardziej wyrozumiały
brat, który pobłażliwie przymyka oczu i nie chce zadrażniać
sytuacji. – A ta sytuacja jest
w tej chwili chora –zaznacza.
„– To co się dzieje w polityce
wschodniej i w postępowaniach
polskiego rządu na Wschodzie
jest związane z działalnością
pana ambasadora Jana Piekły, który zachowuje się tak, a
nie inaczej. Jego postępowanie
znamy i ubolewamy, że Polska
ma takiego ambasadora w Kijowie. Oczywiście, jakieś racje
„wyższe”, bliżej nam nieznane,
decydują o tym, że taka osoba
koordynuje polską politykę na
Ukrainie.” Prof. Osadczy zazna-
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cza, że takie tematy należą do
tych, których nie da się „zamieść
pod dywan”: „– Jeżeli ich się nie
rozstrzygnie w prosty sposób,
to będą powracać ze zdwojoną
siłą. Trzeba je zamknąć. Polska
polityka jest tu, niestety, bardzo
nieudolna. Obecny głęboki impas, w którym znalazły się relacje polsko-ukraińskie, jest winą
tylko i wyłącznie strony polskiej.
Dlatego, że od strony ukraińskiej
nie oczekiwało się zbyt wiele,
natomiast strona polska musiała
i musi dbać zarówno o pochówki
ofiar ludobójstwa, jak i o to, co
stanowi część spuścizny narodowej, kulturowej i religijnej na
Kresach. Strona polska nigdy za
bardzo się o to nie troszczyła i
nie dbała o to – zawsze szła na
połowiczne rozwiązania”.
Historyk zaznacza, że „okaleczenie Cmentarza Orląt Lwowskich to nie tylko pozbawienie
go integralnych części architektonicznych i rzeźbiarskich w postaci lwów”. „– Wystarczy przeczytać ocenzurowane inskrypcje,
chociażby w krużgankach, gdzie
wypisane są nazwiska bohaterów obrony Lwowa. Zobaczymy,
ze przy każdym nazwisku ocenzurowano skrót dotyczący Krzyża Obrony Lwowa. To wszystko
są rzeczy znane i świadczące o
chorych relacjach. Dopóki strona polska nie będzie chciała
tych relacji uzdrowić poprzez
prawdę, bo innej drogi nie ma,
to będzie tylko gorzej. W dobie
internetu, szybkiej wymiany informacji i szybkiej mobilizacji
społecznej poprzez sieci społecznościowej, nie da się takich
kwestii chować pod dywan. To
droga donikąd, która tylko będzie wzmagała chorobę i będzie
prowadziła do ropienia tej rany,
która dziś jest” – podsumowuje
prof. Osadczy. (Za: Kresy.pl).
Wzmożona ostatnio aktywność
nacjonalistów ukraińskich przykryć ma 75.rocznicę ludobójstwa dokonanego na ludności
polskiej. W tej wielkiej propagandowej hucpie uczestniczy
także część polskich mediów
przyjmując narrację popleczników banderowskich zbrodniarzy. Strona ukraińska realizując
przykazania „dekalogu ukraińskiego nacjonalisty” posługuje się podstępem, manipulacją
i kłamstwem - i tylko ślepiec
może nie zauważyć, że w ten
sposób ujawnia swoją nienawiść
do Polski i Polaków. To jest ta
sama „rizuńska” mentalność. 75
lat temu, od rzezi w Parośli, codziennie ginęła ludność polska,
najczęściej mordowana przez
Ukraińców (w tym najbliższych
sąsiadów). Polskie media o tym
milczą. Tymczasem najlepszą
odpowiedzią na hucpy ukraińskich faszystów jest podawanie
faktów, codziennie, jak wyglądały „relacje polsko-ukraińskie”
75 lat temu, i jakie tym faktom
towarzyszą obecnie refleksje
ze strony „naszych ukraińskich
przyjaciół”.
Stanisław Żurek
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ZAGŁADA POLAKÓW I ŻYDÓW WE LWOWIE
Dla KSI Aleksander Szumański
Bezpośrednio po wkroczeniu Niemców do Lwowa po 22
czerwca 1941 roku błyskawicznie utworzona policja ukraińska z batalionem ukraińsko niemieckim „Nachtigall”, wraz
z żołnierzami Wehrmachtu (to
nieprawda, że tylko SS i Gestapo mordowało Polaków i
Żydów) urządziła w lwowskim
więzieniu Brygidki kilkuset Żydom i Polakom makabryczną
krwawą łaźnię. To wydarzenie
miało swą prehistorię. Wkrótce po 22 czerwca 1941 roku,
wśród lwowskich bolszewików
wybuchła panika i wielu z nich
w popłochu uciekło na wschód.
Po kilku dniach opamiętali się
i niektóre władze, zwłaszcza
część wojska, milicja i NKWD
powróciły. Można więc mówić o
drugiej okupacji Lwowa. Okres
pod koniec 1944 roku historycy uważają za początek drugiej
okupacji Lwowa przez Sowietów, praktycznie zaś była to jednak trzecia okupacja sowiecka
miasta Lwowa.
Przez kilka dni po ucieczce bolszewików ze Lwowa panowała
anarchia, Niemcy zaś stojąc
jeszcze w przemyskim Zasaniu
wcale się do Lwowa nie spieszyli. NKWD orientując się w
tych poczynaniach do Lwowa
powróciło, głównie po to, aby
wymordować resztę lwowskich
więźniów.
W międzyczasie części więźniów
Brygidek, przede wszystkim
kryminalistów, udało się wyłamać drzwi cel i uciec. Niektórzy, jakby nie wierząc w klęskę
Czerwonej Armii, uczynili to z
pewnym ociąganiem się, może
nawet podejrzewając jakiś bolszewicki podstęp. Wśród tych
ostatnich przeważali więźniowie polityczni i inteligenci. Tych
wszystkich, których powracający funkcjonariusze NKWD
zastali w celach i na podwórzu,
wymordowali bestialsko seriami z karabinów maszynowych.
Do pochowania tych zwłok zapędzono kilkuset Żydów, których następnie na miejscu powystrzelano. Bolszewicy zaś już
dawno definitywnie uciekli. Ta
masakra stała się groźną zapowiedzią, jaki los czeka lwowskich Polaków i Żydów. Niedługo po wkroczeniu Niemców
do Lwowa, 4 lipca 1941 roku
niemiecko - ukraiński batalion
„Nachtigall” wymordował 45
polskich profesorów lwowskich
wyższych uczelni na stoku Góry
Kadeckiej, Wzgórzach Wuleckich we Lwowie. Niemiecko ukraińska machina zbrodnicza
mordowała tak Polaków jak
i Żydów, zresztą nie tylko we
Lwowie, ale i na całych Kresach
Południowo - Wschodnich i
Małopolsce Wschodniej II Rzeczypospolitej.
Warto dodać, że dziwne i niezdecydowane zachowanie bolszewików w tych dniach było
następstwem dezorientacji sa-

mego Stalina. Słuchając pilnie
radia „Wolna Europa” wiedzieliśmy już od kilku tygodni
o koncentracji armii hitlerowskiej na terenie tzw. Generalnego Gubernatorstwa, o czym
opowiadali też kolejarze. Stalina ostrzegał też specjalnie jego
tokijski super szpieg Sorge. Ale
przemądrzały Stalin wietrzył w
tych wieściach angielską intrygę zmierzającą do poróżnienia
go z Hitlerem, któremu niemal
do ostatnich dni dostarczał
naftę i żywność. Co prawda, w
„Izwiestiach” i „Prawdzie” zaczęły się ukazywać artykuły wychwalające skuteczność obrony
przeciwlotniczej Londynu, z
czego - znając programową tendencyjność sowieckich środków
przekazu -domyślaliśmy się, że
na przymierzu sowiecko-hitlerowskim pojawiają się pewne
rysy. Te podejrzenia zdementował jednak sam Stalin, tłumacząc w przemówieniu radiowym
koncentrację wojsk niemieckich w Generalnym Gubernatorstwie obfitością żywności na
tych terenach. Wkrótce bomby
spadające na sowieckie lotniska
i fabryki miały go przekonać,
jak dalece się mylił i jak bezskuteczna była jego zajadła walka
ze szpiegostwem. Sprytnie wykorzystywana przez Abwehrę
doprowadziła go do wymordowania swoich najzdolniejszych
generałów, co m.in. skłoniło Hitlera do uderzenia na osłabiony
tym Związek Sowiecki.
Wróćmy do lwowskiego Holokaustu, zresztą nie tylko lwowskich Żydów, którego pierwszy
akt już poznaliśmy. Jego rozmiary zilustrują najlepiej dwie
liczby. Wkraczając do Lwowa
Niemcy zastali w nim około 160
000 Żydów, to znaczy o około
jedną trzecią więcej niż ich było
1 września 1939 r. Ten wzrost
ich liczby był spowodowany
ucieczką wielu Żydów z Generalnego Gubernatorstwa.

Kiedy hitlerowcy opuszczali Lwów w r. 1944 we Lwowie
pozostało około 700 Żydów,
ukrywanych przez Polaków
lub - wyjątkowo - uratowanych
jako niezbędni fachowcy, przez
kierowników niemieckich firm,
czasem antyhitlerowców, działających dla Wehrmachtu, np.
szyjących mundury wojskowe
(tzw. warsztaty miejskie).
Metody mordowania Żydów
były rozmaite. Początkowo rozstrzeliwano ich np. blisko Czartowskiej Skały przy drodze do
Winnik, albo w obozie przy
ulicy Janowskiej zwanym Uniwersytetem Zbirów, lub w jego
sąsiedztwie.
Wymordowanie
kilku milionów ludzi nie byłoby
możliwe bez wynalazku cyklonu, gazu, który w formie stałej
wrzucano do zamkniętych komór. Ludzie ginęli w nich w ciągu kilku minut, wśród męczarni
spowodowanych dusznością.

Dziwiło mnie zawsze, skąd w
narodzie niemieckim wzięło
się tylu ludzi, którzy aktywnie
uczestniczyli w tych bestialskich mordach, względnie zgadzali się z nimi lub udawali, że
o nich nie wiedzą. Tę ostatnią
postawę spotykałem najczęściej
wśród Niemców, z którymi rozmawiałem. Potępienie lub chęć
udzielenia pomocy Polakom,
czy też Żydom spotkałem zaledwie kilka razy. Zresztą w stosunku do Polaków i Żydów we
Lwowie i w Warszawie także
tylko bardzo niewielu Niemców zdecydowanie sprzeciwiało
się hitlerowskim prześladowaniom.
Zagadnienie to dotyczy zresztą wszystkich totalitaryzmów.
Rozmawiając z ludźmi sowieckimi, nie tylko z partyjnymi
urzędnikami, funkcjonariuszami milicji, ale i z tzw. szarym
człowiekiem, prostakiem czy
inteligentem, np. z lekarzami,
nieraz stwierdzałem, że głęboko
byli przekonani o historycznym
uwarunkowaniu ich sowieckiej
hegemonii nad innymi narodami. Byli ślepi na ich własne
zacofanie kulturalne i cywilizacyjne, w dużej mierze spowodowane obłędnym, zupełnie niesprawnym ustrojem gospodarczo-społecznym, jak również
wielowiekową tyranią carską.
Nieraz można było zauważyć,
jaki szok psychiczny przechodzili inteligentniejsi spośród
nich w zetknięciu z kapitalizmem, który wbrew doktrynie
wsączanej im od dzieciństwa,
dawał każdemu, nie tylko bogaczom, znacznie większe możliwości osobistego rozwoju niż
np. ustrój socjalistyczny. Z mirażami przyszłościowymi roztaczanymi przez marksistowskich
proroków ustrój ten nie miał
nic wspólnego.
Pierwszą wielką rzeź Żydów,
która pozbawiła życia około 80
tys. osób urządzili Niemcy w
sierpniu 1942 r. Do tego czasu

Polacy i Żydzi ginęli setkami
czy tysiącami w więzieniach,
obozach pracy, np. w Jaktorowie i obozach zagłady w Bełżcu,
Oświęcimiu i na Majdanku.
Upór, z którym hitlerowcy to
swoje Ausrottung postanowione
na początku wojny na zebraniu
władz NSDAP w Wansee („ostateczne załatwienie sprawy żydowskiej” przez samego Hitlera) przeprowadzali, kolidował
nieraz z potrzebami wojny toczonej na Wschodzie, absorbując np. znaczny potencjał transportowy, przede wszystkim w
wagonach towarowych. Zarówno w Niemczech przed hitlerowskich, jak i w obecnych, antysemityzmu, ani oficjalnego, ani
„ludowego” nie było i nie ma.
Choć wielu historyków i publicystów analizowało zagadnienie
przyczyn hitlerowskiego szaleństwa - przekonującej odpowiedzi nie znaleziono. Osobiście
sądzę, że zwycięstwa niemieckiej armii ( słynna „Victoria na
wszystkich frontach” malowana na elewacjach kamienic) w
dużej mierze przyczyniły się do
poparcia hitleryzmu przez naród niemiecki.
Dziś zresztą wiemy, że polityka Anglosasów w dużej mierze
sprzyjała powodzeniom hitleryzmu. Ich wyrachowanie polegało na tym, aby hitleryzm i bolszewizm wzajemnie się pożarły.
Ale podobne wyrachowanie
miał Stalin w stosunku do całej
Europy Zachodniej i on właściwie zrealizował swój plan,
dzięki któremu sowiecka strefa
wpływów sięgnęła aż po Łabę.
Wracając do Żydów lwowskich
warto wspomnieć, że pewna
ich część wybrała współpracę
z Gestapo. Było kilkuset policjantów żydowskich, którzy
ściśle współpracowali z niemiecką i ukraińską policją. Ich
szef, Goliger, szczególny drań i
pijak, został zamordowany we
własnym łóżku przez Żydów
wracających z władzą sowiec-

ką. Był kahał – Judenrat (Gmina żydowska), który dokładnie
ściągał z Żydów kontrybucję,
konfiskował im futra, biżuterię,
dzieła sztuki, meble i wszystko to dostarczał Niemcom, co
wcale nie uchroniło urzędników
Judenratów od zagłady, a nawet od wieszania jego prezesów
Parnasa i Rothfelda na balkonach budynku kahału przy ulicy Bernsteina we Lwowie.
Widziałem w getcie przemyskim również policjantów żydowskich uzbrojonych jedynie
w pałki gumowe, którymi maltretowali ziomków, również
dzieci, niejednokrotnie raniąc
ich dotkliwie.. Opisuje to szczegółowo Hannah Arendt wybitna
historyczka żydowska, w pracy
„Eichmann w Jerozolimie”, jak
również Emanuel Ringelblum
historyk żydowski, patron Żydowskiego Instytutu Historycznego, w nigdy nie zapomnianej
pracy „Kronika getta warszawskiego”.
\
Dla ułatwienia sobie eksterminacji i zapobiegnięcia wszelkiej myśli o oporze Niemcy od
pierwszej chwili zastosowali
straszliwy masowy i publiczny
terror, aby całkowicie sparaliżować prześladowanych. Cel
swój osiągnęli, niemal do ostatniej chwili każdy Żyd próbował
tylko uchronić własną rodzinę
i skórę. Dopiero w sytuacji zupełnie już beznadziejnej porwali się warszawscy Żydzi do powstania w getcie, przy pomocy
zbrojnej Armii Krajowej z męstwem Żydowskiego Związku
Wojskowego, o którym nawet
dzisiaj nie wolno wspominać.
UKRAIŃSCY
POLAKÓW

WROGOWIE

Ale we Lwowie do takiego politycznego ruchu nigdy nie doszło. Warunki były tu też trudniejsze. Przede wszystkim wrogość Ukraińców wobec Polaków
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pogarszała położenie Żydów,
ale mimo tego Polacy Żydów
ukrywali, pomimo pamięci o
poparciu udzielonym władzom
bolszewickim przez żydowską
młodzież we Lwowie.
Toteż jednym ze sposobów ratowania się Żydów, przede wszystkim zasymilowanych inteligentów, był wyjazd do Warszawy,
gdzie niektórzy z nich stali się
ofiarą szantażystów (szmalcowników). Delegatury Rządu Londyńskiego i AK tępiły tych donosicieli, wydawały na nich wyroki
śmierci i nieliczne z nich też i
wykonywały, niemniej osłaniała
tych szmalcowników niemiecka
policja i niełatwo było do nich się
dobrać.
Tak więc lwowski Holokaust okazał się skuteczny, tak jak niemal
wszędzie, gdzie roztaczała się
władza hitlerowska, a zwłaszcza
tam, gdzie Żydzi w swej masie
nie byli zasymilowani. Znacznie
mniej skuteczny był np. w Danii
i we Francji, gdzie nie było wyroków śmierci za przechowywanie
Żydów, mimo bliskiej kolaboracji
władz Vichy, Petaina i Lavala z
Abetzem, hitlerowskim władcą
Francji.
Należy zawsze pamiętać, iż kultura Polski wiele zawdzięcza lwowskim Żydom. Biochemik Parnas,
fizycy Loria i Infeld, polonista
Kleiner, prawnik Maurycy Allerhand; neurolog Rothfeld - Rostowski, filolog Auerbach, kompozytor Koffler, malarz Lille - to
tylko kilka wybranych nazwisk.
Było wśród Żydów wielu adwokatów, sędziów, lekarzy, inżynierów, którzy walnie przyczynili się
do rozwoju miasta Semper Fidelis - Zawsze Wiernego Lwowa. W
Radzie Miejskiej działało wielu z
nich, wiceprezydentem miasta i
jego patriotą był bankier Chajes,
redaktor naczelny patriotycznej
gazety żydowskiej „Chwila”, pisma odwrotnie proporcjonalnego
do obecnej ogólnopolskiej żydowskiej „Gazety Wyborczej”,
bardziej nienawidzącej Polski,
Polaków, polskości i Kościoła
rzymskokatolickiego, niż słynne
amerykańskie lobby żydowskie,
żądające od Polski obecnie już
nie tylko 65 miliardów dolarów
amerykańskich tytułem tzw. „restytucji mienia pożydowskiego”,
ale lasów, fabryk, placów, ulic,
bilionów złotych, czyli światowe
żydostwo chce przejąć Polskę w
swoje władanie. Patrz https://
niepoprawni.pl/blog/aleszumm/
zydzi-chca-od-polski-kamieniclasow-fabryk-nawet-bilionzlotych
Byli też wśród Żydów kolaboranci z Gestapo, głównie w Judenratach utworzonych gett. Przy ich
pomocy Niemcy zgładzili znacznie więcej Żydów niż mogli uczynić to sami. Żydowscy konfidenci
we Lwowie i w innych miastach
posiadali legitymacje umożliwiające im poruszanie się poza murami getta, co stało się postrachem
dla Żydów ukrywających się na
tzw. „aryjskich papierach” poza
gettami.
Holocaust całkowicie zlikwido-

wał również tę część ludności
Lwowa która była jego chlubą,
jak wyżej wymienieni. W obecnej
chwili (rok 2017) Żydzi w 75 procentach stanowią władze Ukrainy
po majdańskich rozruchach, a ci
którzy pozostali przy życiu i ich
potomkowie nie odgrywają tam
żadnej roli, co stanowi paradoks,
iż są obiektem ekscesów antysemickich, banderowskich partii
politycznych i samego prezydenta Żyda Walzmana( pseud. Petro
Poroszenko). Ci nieliczni, którzy
się tam znajdują, to obcy, napływowy element sowiecki, tak
zresztą, jak niemal cała ludność
tego miasta, które niegdyś stanowiło ostatni na wschód wysunięty
bastion europejskiej kultury, Antemurale Christianitatis - Przedmurza chrześcijańskiej Europy.
Żydzi lwowscy byli przeważnie
polskojęzyczni, niektórzy posługiwali się wyłącznie językiem żydowskim (jidysz) , ukraińskiego
w ogóle nie używali, często mówiąc również gwarą tzw. szmoncesem.
Szmonces wniósł bardzo wiele
do polskiej kultury, czego wyraźnym przykładem jest kabaretowy
„Sęk” Konrada Toma prezentujący ów tekst m.in. w kabarecie Dudek przez Edwarda Dziewońskiego i Wiesława Michnikowskiego.
Proszę posłuchać, szczerze polecam:
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=JGVOtZjtY-s (link is
external)
10 sierpnia 1942 r. Niemcy rozpoczęli wielką akcję likwidacyjną
getta lwowskiego, będącego jedną z największych zamkniętych
dzielnic żydowskich w okupowanej Europie. Do 23 sierpnia
do niemieckiego obozu zagłady
w Bełżcu wywieziono 50 tys. Żydów.
„Akcja likwidacji getta, z niewielką przerwą, trwała dwa tygodnie.
W ciągu tych (...) dni i nocy naziści oraz ich pomocnicy z policji
żydowskiej i ukraińskiej polowali
na swe ofiary jak doświadczeni
myśliwi. Wyciągali je z domów,
starannie ukrytych schowków,
piwnic, poddaszy i wywozili na
stację Kleparów, ładowali do
wagonów i odprawiali do komór
gazowych lub na rozstrzelanie” –
pisał o eksterminacji lwowskich
Żydów Jakub Honigsman. („Zagłada Żydów lwowskich”).
LWÓW ZDOBYTY
Lwów - znajdujący się od 22
września 1939 r. w rękach sowieckich - został zdobyty przez
Niemców 30 czerwca 1941 r. W
chwili zajmowania miasta przez
wojska niemieckie przebywało
w nim ponad 160 tys. Żydów.
Już w pierwszych dniach po zajęciu Lwowa Niemcy zaczęli represjonować ludność żydowską
(pierwszy pogrom Żydów urządzono 2 lipca). Rozgłaszano, że
lwowscy Żydzi zamordowali
wiele tysięcy więźniów politycznych (Polaków i Ukraińców), za

1 kwietnia 2018 - strona 11

których śmierć w rzeczywistości odpowiedzialność ponosili
funkcjonariusze NKWD.
Żydów bito i mordowano, rabowano ich majątek, nakładano
na nich ogromne kontrybucje,
palono synagogi i demolowano
należące do nich sklepy. Niemcy
posuwali się również do świętokradztwa, dewastowali żydowskie cmentarze i zmuszali
Żydów do używania macew do
budowy chodników miejskich.
W połowie lipca 1941 r. władze
niemieckie nakazały Żydom noszenie żółtej gwiazdy Dawida na
ramieniu; wprowadzono także
obowiązek pracy dla mężczyzn
w wieku 14-60 lat. Ograniczono
prawa Żydów w zakresie korzystania z miejskiej przestrzeni
publicznej, środków transportu
i instytucji kultury.
Dnia 22 lipca 1941 r. utworzono lwowski Judenrat, na czele
którego stanął lwowski adwokat Józef Parnas (został zamordowany w październiku
tego roku za odmowę wysyłania
Żydów do obozów pracy). Trzy
dni później wybuchły w mieście
nowe, wyjątkowo krwawe zamieszki antyżydowskie, które
przeszły do historii pod nazwą
„Dni Petlury” (od nazwiska
Symona Petlury, prezydenta
Ukraińskiej Republiki Ludowej
w latach 1919-1926). Przez kilka dni wymordowano ponad 2
tys. Żydów.
„Ulice miasta przedstawiały żałosny widok. Przez na wpół opustoszałe ulice przeciągały gromadki
wyrostków uzbrojonych w kije,
siekiery, noże, łopaty, widły, bijąc
w niemiłosierny sposób każdego
przechodnia wyglądającego na
Żyda” – wspominał świadek wydarzeń Edmund Kessler. („Przeżyć Holokaust we Lwowie”)
1 sierpnia 1941 r. obszar Generalnego Gubernatorstwa powiększył
się o dystrykt Galicję (obejmował
dawne województwa: lwowskie,
tarnopolskie i stanisławowskie).
Jego gubernatorem został Karl
Lasch. Inną czołową postacią
dystryktu był dowódca SS i policji gen. Fritz Katzmann, autor
tzw. Raportu Katzmanna – dokumentacji zagłady Żydów galicyjskich.
Jeszcze w 1941 roku powstały na terenie dystryktu ośrodki
pracy przymusowej dla ludności
żydowskiej: obóz Janowski we
Lwowie oraz obozy w Winnikach,
Ostrowcu, Kurowicach, Lackach,
Drohobyczu, Jaktorowie, Borysławiu i Pluchowie.
POWSTAJE GETTO
6 listopada 1941 r. na mocy zarządzenia gubernatora Lascha
w północno-zachodniej części
Lwowa utworzono żydowskie
getto (według innych źródeł getto
miało powstać we wrześniu lub
w październiku). W jego granicach znalazły się m.in. ulice: Zamarstynowska, Zniesienia, część
Warszawskiej i Połtawskiej. Zamknięta dzielnica było położona
blisko linii kolejowej Lwów-Tar-

nopol.
W ciągu miesiąca w getcie miało zamieszkać obowiązkowo 136
tys. Żydów, z czego ok. 80 tys.
musiało się tam przeprowadzić

z „aryjskiej” części miasta. W
dzielnicy żydowskiej panowały
katastrofalne warunki egzystencji. Żydzi mieszkali w stłoczonych mieszkaniach, wielu z nich
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umierało z głodu, chorób (w getcie często wybuchały epidemie
tyfusu) i wycieńczenia.
Niemcy podzielili ludność żydowską na przydatną (zdolną do
pracy) i nieprzydatną. Okupanci
skrupulatnie kontrolowali zaświadczenia o pracy; ci, którzy
ich nie posiadali, przeważnie,
dzieci, starcy i kobiety, byli rozstrzeliwani lub wywożeni do obozów koncentracyjnych. Miejscem
ich egzekucji były m.in. tzw. Piaski położone na Łyczakowie, na
przedmieściach Lwowa.
Jak pisał Kessler, grupy w składzie trzech osób, z reguły – jeden
gestapowiec i dwóch ukraińskich
żołnierzy SS, odzianych w czarne
mundury i hełmy „przetrząsały
domy, zabierały każdego, który
wyglądem przypominał starca lub
był niechlujnie odziany. W tych
warunkach, w jakich Żydzi żyli,
niejeden 30-letni mężczyzna czy
kobieta przypominali starców”.
Żydów represjonowano także w
więzieniach znajdujących się w
granicach dzielnicy żydowskiej:
przy ul. Weissenhoffa i przy ul.
Źródlanej.
LIKWIDACJA GETTA
Pod koniec lutego 1942 r. Żydom zabroniono opuszczania
getta pod groźbą kary śmierci.
Właściwe przygotowania do
ostatecznej eksterminacji Żydów rozpoczęły się w marcu,
co było związane z początkiem
Akcji Reinhardt, zaplanowanej
przez Niemców - nazistów, zagłady Żydów na terenie Generalnego Gubernatorstwa (za jej
początek przyjmuje się likwidację getta w Lublinie rozpoczętą
16 marca 1942 r.).
Podczas tzw. pierwszej akcji deportacyjnej z lwowskiego getta w marcu 1942 r. ok. 15 tys.
Żydów miano skierować „do
pracy przy osuszaniu bagien na
Polesiu”, podczas gdy w rzeczywistości ich zamordowano. Akcje deportacyjne Żydów trwały
także w kolejnych miesiącach,
co było zapowiedzią generalnej
likwidacji getta.
Niemieckie patrole oraz współpracująca z nimi żydowska I
ukraińska policja organizowały
blokady uliczne. Policjantom
pomagali członkowie SS i funkcjonariusze Żydowskiej Służby
Porządkowej (Ordnungdienst).
10 sierpnia rozpoczęła się wielka akcja likwidacyjna getta,
„policjanci wdzierali się do budynków, wypędzali z nich mężczyzn, kobiety i dzieci.
Następnie zbierali ich w grupy
i pod eskortą dowozili lub doprowadzali na stację Kleparów.
Stały tam przygotowane wagony
bydlęce” – pisał Honigsman.
W jednym wagonie przebywało
jednorazowo nawet 150 osób.
Trudy podróży okazywały się
mordercze dla wielu z nich.
Miejscem docelowym transportów był niemiecki obóz zagłady
w Bełżcu.
EKSTERMINACJA
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Po wyładunku Żydów rozbierano
i kierowano do komór gazowych
w celu przymusowej „dezynfekcji”. „Ludzie stali jeden przy
drugim: 700-800 osób na 25 metrach kwadratowych. SS - owcy
stłoczyli ich jeden do drugiego,
jak tylko było to w ogóle możliwe. Zamknięto drzwi, pozostali oczekiwali nago swej kolejki
na zewnątrz. Ludzi mieli zabić
spalinami silnika dieslowskiego.
Silnik jednak nie zadziałał (...).
Dopiero po 2 godzinach i 49 minutach silnik zaczął pracować.
Minęło jeszcze 25 minut. Teraz
na pewno większość nie żyje. Widać to przez małe okienko, gdy na
chwilę oświetlono komory. Po 28
minutach oddycha zaledwie kilka
osób. W końcu po 32 minutach
nikt nie żyje” – pisał w raporcie z
sierpnia 1942 r. naoczny świadek
mordów Żydów w Bełżcu, oficer
SS Kurt Gerstein.
Podczas akcji likwidacyjnej getta
na śmierć do Bełżca wysłano ok.
50 tys. Żydów. Ci, którzy nie znaleźli się w transportach do obozu
zagłady byli rozstrzeliwani na
miejscu lub odsyłani do obozów
pracy.
Po akcji zmniejszono obszar zamkniętej dzielnicy żydowskiej;
utworzono tzw. nowe getto zamykające się wzdłuż ulic: Zamarstynowskiej, Warszawskiej,
Kleparowskiej. Na niewielkim
obszarze zamieszkało wówczas
36 tys. Żydów.
10 listopada getto przekształcono w zamknięty obóz pracy, tzw.
Julag (Judenlager; istniał Julag
A – dla robotników i Julag B –
dla kobiet i dzieci) i oddzielono
od reszty miasta ogrodzeniem.
Komendantem obozu został sadystycznie usposobiony wobec
Żydów oficer SS Josef Grzymek.
Jesienią kontynuowano obławy i
wywózki Żydów do Bełżca. Pod
koniec 1942 r. we Lwowie znajdowało się ok. 24 tys. Żydów.
Przez cały czas Gestapo prowadziło akcję propagandową zachęcającą mieszkańców miasta do
denuncjowania ukrywających się
Żydów. Mimo że za pomoc w ich
ukrywaniu groziła śmierć, wielu
lwowiaków z rodzinami narażało swe życie, aby ich ratować.
Wśród Polaków pomagających
Żydów byli m.in. Julia Szczepaniuk, Zygmunt Frankowski i
Włodzimierz Sokołowski. Żydów
ukrywał także polski kanalarz Leopold Socha, główny bohater filmu Agnieszki Holland „W ciemności” (2011).
W czerwcu 1943 r. Niemcy przeprowadzili ostatnią akcję wysiedleńczą w getcie. Natrafiła ona
na niespodziewany opór. Podczas
jego tłumienia Niemcy zamordowali lub wywieźli do obozów pracy przeszło 20 tys. Żydów. Około
3 tys. z nich popełniło samobójstwo.
Po likwidacji getta Lwów został
ogłoszony miastem „wolnym
od Żydów” (Judenfrei). Według
Raportu Katzmanna do końca
czerwca 1943 r. Niemcy zamordowali ok. 435 tys. galicyjskich
Żydów.
Żydowski ekonomista, badacz

historii Galicji Wschodniej oraz
społeczności żydowskiej na Zachodniej Ukrainie prof. Jakub
Honigsman w pracy „Zagłada
Żydów lwowskich (1941 - 1944 )
m.in. podaje :
LWÓW - POCZĄTEK OKUPACJI NIEMIECKIEJ I SOWIECKIEJ. PIERWSZE POGROMY
ŻYDÓW.
22 września 1939 roku Lwów został zajęty przez Sowietów. Rok
1940 rozpoczął się obławami i
aresztowaniami polskich i żydowskich działaczy organizacji
politycznych. Taki los spotkał
wiceprezydenta Lwowa i prezesa Żydowskiego Związku Obywatelskiego Wiktora Chajesa
(znanego mi osobiście), bywał w
naszym mieszkaniu we Lwowie,
przy ul. Jagiellońskiej 4.
Aresztowano i deportowano do
ZSRS działaczy partii lewicowych - Komunistycznej Partii
Polski, Komunistycznej Partii
Zachodniej Ukrainy, Polskiej Partii Socjalistycznej, miejscowych
komunistów. Terror jaki wprowadziło NKWD objął wszystkie
warstwy społeczne. Deportowano
żydowskich posłów i senatorów
- Michała Ringla, Zwi Hellera,
Henryka Rosmarina i wielu innych. Deportowano z obszaru
Ukrainy Zachodniej 64.583 żydowskich uciekinierów spod okupacji hitlerowskiej.
Wśród aresztowanych i deportowanych byli też Żydzi lwowscy
- ludzie nauki, kultury, żołnierze
Wojska Polskiego zmobilizowani
w sierpniu 1939 roku do walki z
niemickim okupantem.
Wielu Żydów zostało zamordowanych przez NKWD w Katyniu
i w innych miejscach zagłady.
Wojna sowiecko - niemiecka rozpoczęła się 22 czerwca 1941 roku.
W dziewiątym dniu wojny o godzinie 4.00 nad ranem wkroczyły
do Lwowa wojska niemieckie w
towarzystwie niemiecko - ukraińskiego batalionu „Nachtigall”
(Słowiki) oraz wyżsi oficerowie
Gestapo i policji na czele z Theodorem Oberländerem – oficerem
łącznikowym Abwehry z pułkiem
Brandenburg i Romanem Szuchewyczem („Tarasem Czuprynką”)
ukraińskim mordercą Polaków.
Według ich instrukcji powołano
policję ukraińską dla Lwowa i
całego dystryktu. Wspólnie z niemieckimi Sonderkommando 4a i
4b przeprowadzili aresztowania i
pogromy. Niemieccy żandarmi i
ukraińska policja wyganiali Żydów z domów, zmuszali ich do
czyszczenia ulic gołymi rękami
lub własnymi ubraniami.. Bili ich
przy tym żelaznymi prętami i pałkami. Do zabójstw niewinnych
ludzi dochodziło w całym mieście. Wielu Żydów wymordowano na miejscu.
30 czerwca 1941 roku w budynku lwowskiej „Proswity” zebrali
się przywódcy organizacji ukraińskich i ogłosili „Akt odnowienia
Państwa Ukraińskiego”. oświadczając:
„ Odnowione ukraińskie państwo
będzie ściśle współpracować z

narodowosocjalistycznymi Wielkimi Niemcami( ...), które pod
przywództwem Adolfa Hitlera
stworzy nowy porządek na świecie (...).”
Po kilku dniach Niemcy - hitlerowcy zlikwidowali ukraińskie
organy rządowe założone przez
Organizację Ukraińskich Nacjonalistów, a ich działaczy aresztowali. Pomimo tego kolaboranci
ukraińscy w dalszym ciągu kolaborowali z Niemcami.
2 lipca 1941 roku wybuchł pogrom Żydów we Lwowie. Niemcy
wraz z ukraińską policją zagnali
kilka tysięcy Żydów na podwórka
lwowskich więzień na Łąckiego,
do Brygidek, Pełczyńską, Jachowicza, gdzie ich katowano aż do
śmierci. Ściany więzień dookoła
podwórza, aż po pierwsze piętro
oblane były krwią torturowanych
Żydów i oblepione kawałkami
mózgu.
Tego samego dnia rozlepiono na
słupach ogłoszeniowych i lwowskie radio podało wiadomości, że
w lwowskich więzieniach odnaleziono trupy Ukraińców i Polaków zamordowanych przez bolszewików i Żydów. Następnego
dnia hitlerowcy zgromadzili na
podwórkach więzień Ukraińców,
Polaków i Żydów i pokazywali im zwłoki pomordowanych w
czerwcu 1941 roku przez NKWD.
Zgromadzonych gapiów Niemcy poinformowali, że zrobili to
Żydzi. Tłum skierował się więc
do bicia Żydów. Część pobitych
zmarła na miejscu.
Podobne prowokacje urządzali
Niemcy w wielu zajętych miastach Galicji Wschodniej. Doprowadziły one do wybuchu pogromów, które trwały cały tydzień.
Tylko w samym Lwowie zabito 6
tysięcy Żydów.
4 lipca 1941 roku batalion ukraiński „Nachtigall” zamordował na
stoku Góry Wuleckiej Wzgórzach
Wuleckich 45 profesorów lwowskich wyższych uczelni.
Podobnie NKWD mordowała więźniów przed ucieczką ze
Lwowa przed Niemcami, a krew
z mózgami mordowanych więźniów widniała na ścianach otaczających podwórko lwowskich
Brygidek, co sam widziałem po
22 czerwca 1941 roku.
UTWORZENIE JUDENRATU
22 lipca 1941 r. decyzją komendanta wojennego gen. Rentza i
starosty miasta dr Jurija Polanskiego powołano Radę Żydowską (Judenrat). Prawdopodobnie
Polanski zaproponował, by przewodniczącym Judenratu został
znany prawnik, profesor Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we
Lwowie został znany prawnik
- Maurycy Allerhand, ale ten nie
przyjął propozycji, argumentując,
że jest stary i chory. Wówczas
zaproponowano staroście adwokata od lutego 1937 do 1938 roku
komisarza rządowego gminy wyznaniowej żydowskiej, trzykrotnego prezesa zarządu żydowskiej
organizacji filantropijnej B’nai
B’rith (żydowskiej loży masońskiej dopisek A.S.), asymilatora,
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byłego oficera armii austro - węgierskiej dr Józefa Parnasa.
Za przyzwoleniem Niemców
przekazano Judenratowi „autonomiczną” władzę nad żydowskimi
mieszkańcami. W rzeczywistości
Judenrat stał się „organem wykonawczym hitlerowskiego aparatu
zarządzania Żydami na podbitym
terytorium” podporządkowanym
niemieckiej policji i SS. Judenrat
posiadał rozbudowaną strukturę
zarządu. Składał się z około dwudziestu trzech wydziałów, sekcji
i podwydziałów. Były to m.in.
wydziały: Finansów, Opodatkowania, Socjalny, Zaopatrzenia
, Pracy, Gospodarczy, Ochrony
Zdrowia, Sanitarny, Prawniczy,
Mieszkaniowy, Pogrzebowy i
podwydział Rozdzielania Mebli
(Möbelausteilungen). Przy przysiedlaniu Żydow do „odrębnej
żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej”, czyli getta, najintensywniej pracował podwydział Rozdzielania Mebli i Wydział Zaopatrzenia z komisją Oszczędności i
Podarunków tzw. Sachleistungskommission,którą Żydzi nazywali Raubkomission (komisja
rabunku). Członkowie tej komisji
rekwirowali z żydowskich mieszkań drogie meble, dywany, lustra
oraz inne wartościowe przedmioty, a następnie wszystko przekazywali jako daniny hitlerowcom.
Rabowali też pracownicy wydziałów gospodarczych Judenratu.
Powstanie Judenratu nie zapobiegło dalszym pogromom. Drugi
pogrom, nazywany też „dniami
Petlury” rozpoczął się rankiem
25 lipca 1941 roku z inspiracji
hitlerowców, którzy ustanowili święto atamana ukraińskiego
Symona Petlury, zabitego przez
żydowskiego emigranta w 1926
roku. Policja ukraińska i jej pomocnicy wdzierali sie do mieszkań żydowskich, okradali i zabijali niewinnych, przerażonych
Żydów. Pogrom trwał do 28 lipca 1941 roku, ale najwięcej ofiar
przyniosły dwa pierwsze dni., W
pogromie zamordowano 2 tysiące
Żydów. Wielu zostało aresztowanych i osadzonych w lwowskich
więzieniach, przede wszystkim
w więzieniu przy ul. Łąckiego,
skąd znaczną część wywieziono
wkrótce na Piaski ( obóz Janowski zwany Uniwersytetem Zbirów
dopisek A. S,). I tam ich rozstrzelano. Kierownictwo Judenratu
na czele z dr. Józefem Parnasem
po tej zbrodni zwróciło się do
lwowskich Żydów z wezwaniem
do złożenia w kasie Judeenratu
przy ul. Starotandetnej 2 pieniędzy i wszelkich kosztowności
w celu spłacenia nałożonej na
Żydów kontrybucji wynoszącej
20 milionów rubli. W wezwaniu
zaznaczono, że spłatę rozłożono
na 2 raty. Pierwszą wynoszącą 10
milionów rubli musiano spłacić
w banku miejskim do 2 sierpnia
1941 roku, a drugą do 6 sierpnia
1941 roku. Poinformowano też,
że jeżeli kontrybucja nie zostanie spłacona w wyznaczonym
terminie, władza przeprowadzi
akcję represyjną. W tym czasie
aresztowano ok. 2 tysiące Żydów,
znanych i szanowanych obywate-
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li miasta i uznano ich za zakładników. Resztę Żydów ogarnęła
panika, każdy spieszył zanieść do
kasy Judenratu jakąś sumę pieniędzy, złotą lub srebrną ozdobę,
cenny przedmiot, a nawet rodzinną pamiątkę. Pomoc Żydom ofiarowali też przedstawiciele inteligencji polskiej. Bezinteresownie
oddawali Żydom pieniądze, złoto, nie zważając na konsekwencje tych gestów. W ten sposób 2
sierpnia 1941 roku część kontrybucji została spłacona.
POLICJA ŻYDOWSKA W
GETTACH NIEMIECKICH W
OKUPOWANEJ POLSCE
UMSCHLAG
(EMANUEL
RINGELBLUM „KRONIKA
GETTA WARSZAWSKIEGO”
STR. 426 - 428).
„Umschlagplatz (niem. plac
przeładunkowy) – nieistniejąca
rampa kolejowa przy ulicy Stawki 4/6 w Warszawie, która wraz
ze znajdującymi się w jej sąsiedztwie budynkami była wykorzystywana w latach 1942–1943 jako
miejsce koncentracji Żydów z
warszawskiego getta przed wywiezieniem ich do obozu zagłady
w Treblince oraz obozów w dystrykcie lubelskim.
Na tym warszawskim placu i na
cmentarzu każdego dnia odbywały się egzekucje setek ludzi,
starców, słabowitych, chorych.
Zabijali na ogół tych wszystkich,
którzy nie byli w stanie odbyć
„podróży” do Treblinki. Tak było
na początku akcji, później zaniechano tego. Obawiali się widocznie, aby wieści o tym nie dotarły
do miasta, co mogłoby źle wpłynąć na ludność. Co najmniej 20
tysięcy ludzi zamordowano. którzy gnani głodem, rozpaczą, beznadziejnością swej sytuacji nie
mieli sił by walczyć dłużej. Nie
mieli po prostu gdzie mieszkać
- ich mieszkania przydzielono
jakiemuś „szkopowi”. Nie pozostało im nic innego jak pójść dobrowolnie na śmierć”.
POLICJA ŻYDOWSKA
„Policja żydowska miała bardzo
złą opinię jeszcze przed wysiedleniem. W przeciwieństwie do
policji polskiej, która nie brała
udziału w łapankach do obozu
pracy, policja żydowska parała
się tą ohydną robotą. Wyróżniała
sie również straszliwą korupcją
i demoralizacją. Dno podłości
osiągnęła ona jednak w czasie
wysiedlenia. Nie padło ani jedno słowo protestu przeciwko
odrażającej funkcji polegającej
na prowadzeniu swoich braci
na rzeź. Policja była duchowo
przygotowana do tej brudnej
roboty i dlatego gorliwie ją wykonywała. Obecnie mozg sili się
nad rozwiązaniem zagadki, jak
to się stało, że Żydzi - przeważnie
inteligenci, byli adwokaci (większość oficerów policji żydowskiej
była przed wojną adwokatami) sami przykładali rękę do zagłady
swych braci. Jak doszło do tego,
że Żydzi wlekli na wozach dzieci
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i kobiety, starców i chorych, wiedzą, że wszyscy idą na rzeź.
Niektórzy uważają, że każde
społeczeństwo ma taką policję
na jaką zasługuje. A za zło - za
dopomożenie okupantowi przy
wymordowaniu 300 tysięcy Żydów - należy winić całe społeczeństwo, nie tylko policję, która
jest odzwierciedleniem społeczeństwa. Inni zaś wskazują na
to, że do policji poszli ludzie o
słabych charakterach, którzy
chcieli za wszelka cenę przetrwać ciężkie czasy i uważali, że
wszystkie środki prowadzą do
celu, a celem było przeżyć wojnę,
nawet kosztem życia wielu ludzi.
. Nic dziwnego, że przy takiej pozbawionej wszelkich skrupułów
postawie, która wyraźnie cechowała wszystkich policjantów żydowskich od najwyższych do najniższych stopni policja żydowska
wykonywała z największą gorliwością zarządzenia niemieckie
w sprawie wysiedlenia. Pozostaje
przecież faktem, że w czasie wysiedlenia policja żydowska przeważnie przekraczała wyznaczone
dzienne kontyngenty. Nazywano
to przygotowaniem rezerwy na
następny dzień. Na twarzach policjantów prowadzących tę akcję
nie znać było smutku i bólu z
powodu tej ohydnej roboty. Odwrotnie, widziało się ich zadowolonych, wesołych, obżartych, objuczonych łupami zrabowanymi
Żydom wespół z Ukraińcami.
Okrucieństwo policji żydowskiej
było bardzo często większe niż
Niemców, Ukraińców i Łotyszów.
Niejedna kryjówka Żydów został „nakryta” w „aryjskich”
częściach miasta przez policję
żydowską i żydowskich kolaborantów Gestapo. Ofiary, które
zniknęły z oczu Niemców wyłapywał policjant żydowski. W czasie marszu do wagonów, wielu
Żydów, którym udało się szczęśliwie przedostać do miejsca, gdzie
stali zwolnieni, zawlekali siłą z
powrotem do wagonów policjanci żydowscy.
W ten sposób dziesiątki, a może
nawet setki Żydów, w ciągu tych
dwóch godzin, policjanci żydowscy skazali na śmierć. To samo
działo się podczas blokad. Tych,
którzy nie mieli pieniędzy na wykupienie się, policjanci zaciągali do wagonów lub do kolumny
udającej się na Umschlag. Scena, którą widziałem na Dzikiej
3, w dniu , kiedy każdy policjant
winien był dostarczyć pięć „łebków” pozostanie symbolem policji żydowskiej. Widziałem żydowskiego policjanta prowadzącego
za rękę na Umschlagplatz starszą
kobietę, na ramieniu miał siekierę. Siekierą rozbijał mieszkania.
Kiedy już był blisko Umschlagplatzu, gdzie stała straż, zawstydził się, zdjął z ramienia swój
oręż - siekierę i niósł ją w ręku.
W owych dniach widziano przeważnie policjantów żydowskich
wlokących na Umschlagplatz kobiety, dzieci, mężczyzn. Słabych
konwojowali na rikszach.
Policja żydowska dała w ogóle
dowody niezrozumiałej, dzikiej
brutalności. Skąd taka wście-

kłość u naszych Żydów? Kiedy
wyhodowaliśmy tyle setek zbójców, którzy na ulicach łapią dzieci, ciskają je na wozy i ciągną na
Umschlag.
Do powszechnych po prostu zjawisk należało, że zbójcy ci za ręce
i nogi wrzucali kobiety na wozy
„Kohna i Hellera” lub na zwykłe wozy ciężarowe. Bezlitośnie,
z wściekłością obchodzili się z
ludźmi stawiającymi opór. Nie
zadawalali się złamaniem oporu,
surowo, bardzo surowo karali
„winnych”, którzy nie chcieli dobrowolnie pójść na śmierć.
Każdy Żyd warszawski, każda
kobieta i każde dziecko mogą
przytoczyć tysiące faktów nieludzkiego okrucieństwa i wściekłości policji żydowskiej. Ci,
którzy pozostali przy życiu nigdy
tego nie zapomną, trzeba będzie
należycie to karać”.
ŻYDOWSKIE POGOTOWIE
RATUNKOWE
Do akcji wysiedleńczej przyłączyły się dobrowolnie - poza
policją - jeszcze inne organizacje i grupy. Czołowe miejsce
zajmuje Pogotowie Ratunkowe
Gancwajcha o amarantowych
czapkach, ta szalbiercza instytucja, która nie udzieliła ani
jednemu Żydowi pomocy lekarskiej, a swą działalność ograniczyła do wydawania za grube
tysiące legitymacji i czapek.
Zwalniały one - przy pomocy
Gancwajcha - od obozów pracy i w ogóle ochraniały przed
najrozmaitszymi nieszczęściami oraz podatkami. Mundur
Pogotowia Ratunkowego dawał ponadto możność robienia
najrozmaitszych afer i szantaży typu sanitarnego (donosy o
wypadkach, zachorowania na
tyfus, „parówki” itd.). Ta oto
bandycka szajka żydowskich
aferzystów zgłosiła się ochotniczo do „zbożnej” roboty wysyłania Żydów na tamten świat. I
ta właśnie szajka wyróżniła się
brutalnością i nieludzkim postępowaniem.
Czerwone czapki okryły się
czerwonymi plamami krwi nieszczęśliwych mas żydowskich.
Oprócz Pogotowia Ratunkowego pomagali a akcjach mordowania Żydów urzędnicy Gminy
Żydowskiej (kahału).
Spośród Niemców brali udział
w akcji na ogół esesmani. Ich
„sława” jest uzasadniona(...)”
GETTO LWOWSKIE
Getto lwowskie (niem. Ghetto
Lemberg) – getto dla ludności
żydowskiej we Lwowie zorganizowane przez okupacyjne władze
hitlerowskie w czasach II Wojny
Światowej.
Spis powszechny z 1931 roku
wykazał, że spośród Żydów zamieszkujących Lwów, część z
nich posługiwała się na co dzień
w mowie językiem żydowskim
lub hebrajskim. 14 lipca 1941
niemiecki komendant wojskowy miasta wydał nakaz noszenia

przez ludność żydowską białej
opaski z błękitną gwiazdą Dawida. 22 lipca tego roku starosta miejski Hans Kujath ogłosił
decyzję o powołaniu Judenratu.
Początkowo Niemcy chcieli powołać na to stanowisko profesora
prawa Uniwersytetu im. Jana Kazimierza, Maurycego Allerhanda,
jednak po jego skutecznej odmowie, funkcję tę objął Józef Parnas.
W skład Rady Żydowskiej weszli oprócz Parnasa również adwokat Adolf Rotfeld (wiceprzewodniczący), Henryk Landsberg,
Edmund Szercer i lekarz Izydor
Ginsberg (stan na jesień 1941).
Pod koniec lipca władze niemieckie nałożyły na lwowskich
Żydów kontrybucję w wysokości
20 mln rubli. By skłonić ludność
żydowską do uległości w spełnianiu żądań w dniach 25-28 lipca
1941 przeprowadzano pierwszy
pogrom zwany wielką akcją,
lub dniami Petlury ze względu
na udział ludności ukraińskiej w
mordzie. Zniszczono miejskie
synagogi i cmentarze, a śmierć
poniosło ok. 2 tys. Żydów. 28
lipca przewodniczący Judenratu
wezwał ludność do zapłacenia
kontrybucji, zapewne nie przewidując następnych milionowych
roszczeń - wyłudzeń.
Właściwa historia getta lwowskiego zaczyna się 18 września
1941, gdy gubernator galicyjski Karl Lasch wydał decyzję o
utworzeniu dzielnicy żydowskiej
w północnej części miasta – na
Zniesieniu (w innych źródłach pisze się o 7 września, 8 października lub 8 listopada). Do 15 grudnia
1941 ludność żydowska miała się
przenieść do specjalnej dzielnicy
- łącznie w jej granicach zgromadzono 136 tys. osób narodowości
żydowskiej (wcześniej na terenie
dzielnicy mieszkało 20-30 tys.
lwowian). Podczas akcji przesiedleńczej zabito ok. 5 tys. Żydów.
W październiku 1941 władze niemieckie zamordowały przewodniczącego Judenratu Józefa Parnasa za odmowę współpracy w
dostarczaniu ludności żydowskiej
do obozów pracy. Na stanowisko
przewodniczącego powołano dr.
Awrama Rotfelda. W tym samym
miesiącu przy ul. Janowskiej
utworzono obóz pracy (Uniwersytet Zbirów).
W pierwszym roku władze niemieckie organizowały specjalne
akcje, które miały doprowadzić
do zmniejszenia się liczby ludności żydowskiej w getcie (m.in.
akcje pod mostem, futrzana, przesiedlania, błyskawiczna).
Akcja przesiedlania nastąpiła w
marcu 1942, gdy wywieziono do
Bełżca 15 tys. nieprzydatnych do
pracy ludzi (tzw. element aspołeczny). Akcja błyskawiczna
odbyła się 24 czerwca 1942 – w
ciągu jednego dnia zabito od 6 do
8 tys. Żydów, którzy mieszkali
poza granicami getta (za pozwoleniem władz niemieckich).
W sierpniu 1942 miała miejsce z
kolei tzw. wielka akcja – ok. 50
tys. Żydów wysłano do obozu w
Bełżcu. Po tej operacji na terenie
getta mieszkało już tylko 50 tys.
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Żydów.
30 sierpnia 1942 generał Fritz
Katzmann wydał rozporządzenie o zmniejszeniu obszaru getta
– obejmowało ono teraz obszar
ograniczony ulicami Zamarstynowską (od wschodu), wałem
kolejowym prowadzącym od mostu na Zamarstynowskiej do ul.
Tetmajera (od południa), ul. Tetmajera (od zachodu) i budynkiem
na ul. Zamarstynowskiej 105 (od
północy).
Na początku września 1942 roku
Niemcy dokonali pokazowego
zabójstwa
przewodniczącego
Judenratu Henryka Landsberga
oraz kilku innych jego członków
– ciała powieszonych wystawione były przez kilka dni na widok
publiczny.
W listopadzie (lub we wrześniu
teren getta otoczono żelaznym
ogrodzeniem. W tym samym miesiącu Niemcy zorganizowali tzw.
akcję listopadową, wywożąc do
obozu janowskiego od 5 do 7 tys.
Żydów. Na jesieni wybuchła w
getcie epidemia tyfusu (codziennie umierało ok. 50 osób).
W styczniu 1943 podjęto decyzję o przekształceniu dzielnicy
w obóz pracy (tzw. Jüdische Lager, Julag) i poddaniu jej pod
zarząd SS. Dalsze 10 tys. Żydów
wywieziono do obozu koncentracyjnego. W dniach 30 stycznia – 4 lutego 1943 dokonano
ostatecznej rozprawy z Judenratem zabijając jej ostatniego
przewodniczącego
Edwarda
Eberzona.
Ostateczna likwidacja getta dokonała się w dniach 1-16 czerwca 1943, gdy pozostałych przy
życiu mieszkańców wywieziono
do obozów koncentracyjnych
na terenie Generalnego Gubernatorstwa. W trakcie likwidacji
getta doszło do trwającego dwa
tygodnie powstania pozostałej
przy życiu ludności żydowskiej.
Po wywiezieniu mieszkańców
do obozu janowskiego, Lwów
został ogłoszony miastem wolnym od Żydów (Judenfrei, Judenrein).
Dokumenty, źródła, cytaty:
http://historia.newsweek.
pl/getto-we-lwowie--70-lattemu-niemcy-rozpoczeli-likwidacje,94884,1,1.html
(link is external)
http://pl.wikipedia.org/wiki/
Getto_lwowskie
(link is external)
http://niepoprawni.pl/blog/
aleszumm/zaglada-polakow-izydow-we-lwowie
- Emanuel Ringelblum “Kronika getta warszawskiego” wydawca “Czytelnik, Warszawa
1983
- Jakub Honigsman “”Zagłada Żydów lwowskich” (1941
- 1944) wydawca, Żydowski Instytut Historyczny Warszawa,
2007

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

1 kwietnia 2018 - strona 14

www.ksi.btx.pl

Jan Olszewski wybiela i wyświęca
krwawego upiora Stepana Banderę
Sławomir Tomasz Roch
Skandal! Były Premier RP Jan
Olszewski udzielił wywiadu
dziennikowi „SuperExpress”, w
którym przekonuje, że Bandera
nie odpowiadał za Rzeź Wołyńską i odegrał niezwykle ważną
rolę w historii walki Ukraińców
o niepodległość. Naturalnie podle kłamie, całkowicie się zarazem
kompromitując i jest absolutnie
jasne, iż winien publicznie przeprosić, musi też haniebne słowa o
braku odpowiedzialności Bnadery za ludobójstwo, jak najszybciej
odwołać! To skandal! To osobista
hańba Olszewskiego!
Tymczasem on idzie nawet dalej i uważa, że penalizacja gloryfikacji zbrodni ukraińskich
nacjonalistów oraz propagowania banderyzmu w ogóle nie powinna znaleźć się w nowelizacji
ustawy o IPN, ponieważ „temat
stosunków polsko-żydowskich jest
zbyt ważny, by mieszać go z innymi sprawami”. W jego ocenie
„wrzucenie tego do jednej ustawy
ma charakter czegoś pomiędzy
obsesją a dywersją”.
Następnie pomijając bezczelnie ogólnodostępne dokumenty i
ogólnoznane fakty o fundamentalnym wkładzie Stepana Bandery w rozwój zbrodniczego ukraińskiego nacjonalizmu, Olszewski
stwierdza: „Ale chciałbym bardzo mocno podkreślić i dać pod
rozwagę – ten człowiek nie miał
ze zbrodnią wołyńską nic wspólnego”. Po czym przekonując
rozwija, iż „Przecież całą akcję
wołyńską przeprowadzano wtedy,
gdy Bandera był już uwięziony
przez Niemców. Myślę nawet, być
może wiele osób się tu obruszy, że
gdyby Bandera mógł podejmować wtedy decyzje, to prawdopodobnie do zbrodni na Wołyniu by
nie doszło. Po prostu był politykiem myślącym, miał wielki zmysł
polityczny i zdawał sobie sprawę
z tego, że po Stalingradzie i klęsce
Niemców wynik wojny jest już w
zasadzie przesądzony, a akt ludobójstwa wobec ludności polskiej
mógł służyć tylko jednej stronie
– stronie sowieckiej. A na pewno
bardzo szkodził sprawie zarówno
polskiej, jak i ukraińskiej. I tylko
ta trzecia strona może się z tego
cieszyć. Bandera by to zrozumiał”.
Naturalnie zastanawiałem się
na gorąco w komentarzach, jak
można publicznie pisać takie
banialuki, tak obrzydliwie kłamać, tak podle usprawiedliwiać
jednego z największych zbrodniarzy wszechczasów?! Jak Pan
Olszewski śmie, jako prawnik
i mecenas, mówić Polakom publicznie, jakoby tylko o jednej
zbrodni na Ministrze Pierackim,
tego krwawego upiora Bandery!? A kto odpowiada za innych
zamordowanych w II Rzeczypo-

spolitej Polskiej, gdy Bandera był
szefem OUN-B, to niby on o niczym nie wiedział?!
Zgroza! Pan Jan Olszewski całkowicie się publicznie skompromitował! Stepan Bandera był b.
długo przywódcą OUN i to on
przygotowywał wraz z innymi
kompanami podstawy pod rzeź
na Wołyniu i Kresach. Mówią o
tym wszystkie dokumenty! Gen.
Roman Szuchewycz tylko wprowadził w czyn, to co było już od
lat w ukryciu przygotowywane!
Nadto nacjonaliści ukraińscy wymordowali bestialsko tylko od
września 1939 do lipca 1941 r.,
setki niewinnych Polaków, uciekinierów z centralnej Polski i żołnierzy wracających z frontu oraz
tysiące Żydów, zanim jeszcze Stepan Bandera został aresztowany
przez Niemców. Bandera był w
tym czasie niekwestionowanym
przywódcą całego ruchu ukraińskiego młodych i zgadzał się na
to całkowicie. Wreszcie Bandera
nigdy nie potępił rzezi wołyńskiej! Nigdy oficjlanie choćby w
jednej wypowiedzi nie odciął się
od ludobójstwa baderowskiego!
Miał na to dość dużo czasu, już
po wojnie w Niemczech, gdzie
mieszkał ale tego nie zrobił!
Argumenty Premiera Jana Olszewskiego
Sam Jan Olszewski sili się jak
może, by zbrodniarza wybielić,
otóż zaczyna od jego niewybrednego charakteru i niewyparzonego jęzora, gdy pisze o Banderze:
„niewątpliwie jest dla Polaków
postacią mało sympatyczną, jego
wypowiedzi na temat Polski były
bardzo nieprzychylne”. No ale
zaraz podkreśla, że przecież musimy się zastanowić, bo on „Bandera odegrał potem niezwykle ważną rolę w historii walki Ukraińców o niepodległość”. No i to ma
być, musi być niby ten argument,
a jak również wiadomo, że jak już
musi, to właśnie tam na Rusi.
Natomiast wszystkim mającym
jeszcze jakiekolwiek wątpliwości o ponadczasowej mądrości
Pana Olszewskiego, były premier
aplikuje od razu: „Czczony jest
cały nurt niepodległościowy na
Ukrainie. Ukraińska Powstańcza
Armia, na co Polacy się oburzają, jest dla Ukraińców tym, czym
dla nas Armia Krajowa. Należy
pamiętać, że zaraz po niemieckiej
agresji na ZSRR w 1941 r. Bandera, będący w sojuszu z III Rzeszą, ogłosił we Lwowie proklamowanie niepodległości Ukrainy”. Widzimy zatem że mleko
się rozlało, kult OUN-UPA na
współczesnej Ukrainie kwitnie,
co tu ręce załamywać, wszak to
jak Armia Krajowa (AK), a jesz-

cze by dodać, iż Bandera niepodległość ogłosił we Lwowie.
Żeby jednak nie zapeszyć banderowców, na chwilę tylko Pan
Jan pochyla się dobrodusznie nad
ofiarami ludobójstwa, choć jak
wyznaje to tylko zaledwie epizod na tle okrucieństwa II wojny
światowej: „Wołyń był straszliwą
zbrodnią, zginęło tam ponad sto
tys. ludzi. Ale wobec zorganizowanej sowieckiej czy niemieckiej
machiny śmierci był epizodem.
Konflikt z Ukrainą jest nieraz
brutalnym i przykrym, ale jednak
sporem sąsiedzkim. Konflikt z imperialną Rosją jest kwestią egzystencjalną, w której na szali stoją
byt i niepodległość państwa. Dlatego Polacy i Ukraińcy skazani są
na współpracę. Powinni ją oprzeć
na chrześcijańskich wartościach
bliskich tradycji obu narodów. A
kwestie zbrodni sprzed lat powinni wyjaśnić niezależni historycy”.
Efekt starej szczepionki
zatem obowiązkowo musi, jak to
na Rusi zaistnieć, czyli epizodalna
antyrosyjskość Ukraińców. A ponieważ trudno wierzyć w to czego
się nie widzi, a faktów póki co jak
na lekarstwo, to trzeba przezornie
dać rodakom nadzieję, czyli badania i przyszłe odkrycia naukowe. A zatem Olszewski jedzie z
tym koksem: „Jednak potrzeba
tu bardzo pogłębionych badań.
Także w kwestii roli sowieckiej w
wywołaniu tej zbrodni. Osobiście
doskonale rozumiem obawy Bandery, który dopatrywał się wpływów sowieckich w ukraińskim
radykalnym ruchu niepodległościowym. Te obawy nosiły wręcz
znamiona może nawet obsesji. Ale
ta obsesja miała swoje racjonalne podstawy. Myślę, że historycy
polscy i ukraińscy powinni wątek
sowieckiej inspiracji dla zbrodni
wołyńskiej poważnie wziąć pod
uwagę. Choć zdaję sobie sprawę,
że jeśli są jakiekolwiek dokumenty na ten temat, to znajdują się
one w archiwach KGB”
No dosłownie brak słów! Jak
można takie kity wciskać Polakom?! I jeszcze jedno Panie Olszewski, otóż jak można de facto
pomijać konsekwencje, wielce
brzemiennego w skutkach faktu, iż Bandera jako przywódca
ukraińskich nacjonalistów, zgodził się na oficjalną kolaborację
z III Rzeszą Niemiecką Adolfa
Hitlera, powołując do życia rząd
Jrosława Stećki we Lwowie w
czerwcu 1941 r.?! Godził się
tym samym zbrodniarz Bandera, by Ukraińcy i cała Ukraina
oficjalnie wspomagała nazistów
w eksterminacji Żydów, Polaków, Rosjan, Cyganów i ludzi z
wielu innych narodów. I to nie
jest niby krwawy, upiorny potwór?! A zatem Panie Olszewski
niechże się Pan ogarnie i na sta-

/ Zdjęcie: Sławomir Tomasz Roch i Anastazja Garbaty z d. Roch we
wsi Siedliska k. Zamościa 25 lipca 2011 r. . Babcia Anstazja (19222015) była dziesiątym dzieckiem Antoniego i Anny Roch z d. Piasecka.
Mieszkali na Zastawiu we wsi Kohylno na Ziemi Swojczowskiej. Jej
rodzice a moi pradziadkowie zostali pochowani jeszcze przed II wojną
światową na starym cmentarzu we wsi Swojczów. Ich mogiła na której stał duży, wysoki, dębowy krzyż została, jak wszystkie inne polskie
mogiły zniszczona po wojnie. Dziś jest tam dzicz i krzaki, miejscami
poniewierają się śmieci. Nie możemy pozwolić, by zapomniano o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu i Kresach! Nie możemy pozwolić, by zapomniano o kościach naszych przodków! Dziś to nasza działka! Dziś to
nasza misja i zadanie.
rość nie traci rozumu. Niechże się
Pan opamięta i proszę nie szerzyć
kłamstwa i zgorszenia.
Żaden uczciwy człowiek nie
powinien po czymś takim podać
mu ręki
Byłemu Premierowi odpowiedziała b. dosadnie i jasno dr Lucyna Kulińska z Krakowa. A ma ku
temu wszystkie przymioty, gdyż
jest znakomitym historykiem i
politologiem, specjalnie cenionym za rzetelność w badaniach
i bezkompromisowść w walce o
prawdę o ludobójstwie na Wołyniu i Kresach w środowiskach
Kresowian. Wywiad z Anną Wiejak został opublikowany już 26
lutego 2018.
Oto fragmenty tego wywiadu, w
którym dr Lucyna Kulińska mó-

wiła: „To co przeczytałam, było
dla mnie bardzo przykre, ale mnie
nie zdziwiło, ponieważ już wcześniej w wielu wypowiedziach pan
Olszewski dawał jasno do zrozumienia, że on po prostu banderyzm wspiera. Robił to przez
wiele lat i miał niewątpliwie duży
wpływ na to, że on się na Ukrainie tak rozrósł. Wybielając Banderę i wykluczając jego „sprawstwo kierownicze” w ludobójstwie
dokonanym przez OUN-UPA w
województwach wschodnich II RP
wykazał się ignorancją historyczną. Pochylił się nad jego uwięzieniem przez Niemców. Ale wiemy,
że Bandera nie był jakimś ‘zwykłym’ więźniem Sachsenhausen,
głodzonym, torturowanym, poniżanym. Bandera był niemieckim
‘więźniem stanu’ trzymanym w
osobnym bloku, w ogrzewanej
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celi, odwiedzanym przez niemieckich notabli, który na dodatek
nawet spoza krat kierował ludobójstwem Polaków. Jaki więzień
obozowy mógł o takim traktowaniu nawet pomyśleć? Bandera
był lojalnym płatnym kolaborantem niemieckim. W 1941 roku
wmaszerował na Lwowszczyznę
razem z ukraińskimi batalionami pomocniczymi – stworzonymi
przez Niemców. Dopiero kiedy
Ukraińcy zażyczyli sobie własnego państwa, a było o wiele więcej
niż Niemcy im chcieli dać, został
przez nich razem z całym marionetkowym rządem ukraińskim
aresztowany. Ale podkręcam – to
nie był zwykły więzień. Był trzymany, bo był Niemcom potrzebny. W odpowiednim momencie
został przez nich wypuszczony i
wkrótce został przewerbowany
przez zachodnie wywiady. Czyli
robienie z niego „męczennika”
jest po prostu bzdurą.
Pan Olszewski zapomniał także
o fakcie najistotniejszym. Bandera za antypolską działalność
terrorystyczną OUN w Polsce w
okresie międzywojennym, której
pokłosiem były napady, zabójstwa
i mordowanie Polaków (w tym
za zaplanowanie zabójstwa min.
Pierackiego) miał kilka wyroków
śmierci. Był to groźny, sadystyczny terrorysta, który przewodził
organizacji OUN – sponsorowanej przez wszystkich wrogów
Polski z Niemcami na czele. Jego
organizacja była też sponsorowana przez Litwę, Czechy, a w pewnych okresach Rosję Sowiecką.
Ciekawych tych faktów odsyłam
do swojej obszernej książki na temat działalności terrorystycznej
nacjonalistycznych organizacji
ukraińskich w Polsce w latach
1922-1939. ‘Premier’ powinien
przecież znać, choćby podstawowe fakty. Moim zdaniem wybielanie Bandery przez JAKIEGOKOLWIEK polityka polskiego
jest rzeczą wręcz haniebną. To
mogę to z całą odpowiedzialnością powiedzieć – haniebną, nie
nieprzyzwoitą tylko haniebną.
To plucie na groby setek tysięcy
ofiar banderyzmu.
Takich rzeczy nie wolno robić
szczególnie dziś, gdy jesteśmy
atakowani przez wrogów naszych.
To przecież dramatycznie osłabia
naszą pozycję. Każdy, kto w ten
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sposób przedstawia Stepana Banderę, działa dziś na szkodę Polski.
Nie mam słów oburzenia na takie
postępowanie. Kiedy wreszcie
ustawą IPN zakazano w Polsce
gloryfikowania zbrodniarzy z
OUN- UPA i używania ich symboliki były Premier wygłasza takie
teksty. Już wykluczenie z karania
za kłamstwa dotyczące zbrodni
ludobójstwa ‘działalności naukowej i artystycznej’ wzbudziło we
mnie niesmak. No cóż w IPN i na
uczelniach wyższych nadal pracuje wielu ‘rewizjonistów’, wielu
wywodzących się z mniejszości
narodowych, którzy nie wahali
się latami zakłamywać historii.
Teraz chcą czuć się bezkarni –
nawet gdy źródła jednoznacznie
wskazują, że KŁAMALI. Widać
wystraszyli się i przypilnowali,
by to co robili pozostało bezkarne. Co do strony ‘artystycznej’ to
co – banderowski zespół będzie
mógł wyśpiewywać bezkarnie
pieśni: ‘Rżnij Lachów Rznij’, lub
‘wyrzezamy wszystkich Lachów
po Warszawę’- to przecież strofy
ze ‘Śpiewnika UPA’, kolportowanego na Ukrainie od lat 90-tych.
[...]
Natomiast proces publiczny,
udowodnienie mu, że kłamie – to
powinien być koniec jego kariery politycznej. Dla mnie takie
oświadczenie powinno go w opinii każdego przyzwoitego Polaka
po prostu zdyskredytować. Powinien zostać poddany ostracyzmowi, jeżeli występuje przeciwko
tak strasznej zbrodni i stara się
ją usprawiedliwiać, usprawiedliwiając jednego z jej prowodyrów,
człowieka, który zbudował siłę,
która potem przewodziła mordom
na Polakach i był jej moralnym
sprawcą. Z człowiekiem, który
głosi publicznie takie bzdury,
nikt w Polsce nigdy nie powinien
podejmować żadnego poważnego
dyskursu. Żaden uczciwy człowiek nie powinien po czymś takim mu podać ręki. Smutne, bo
dla wielu po „nocnej zmianie”
Jan Olszewski stał się autorytetem. Dziś tym wywiadem z tego
piedestału z hukiem spada. [...]”
Jakby twierdzić iż Hitler nie
miał nic wspólnego z Holokaustem Żydów

Doprawdy nie można się dziwić,
iż w kolejnych dniach nie milkną
głosy oburzenia na haniebną i w
gruncie rzeczy wielce niemądrą
wypowiedź byłego Premiera RP.
Duchowy przywódca środowisk
kresowych Ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski napisał na swoim
blogu: „Jan Olszewski w wywiadzie dla SE stwierdził: ‘Bandera
nie miał nic wspólnego ze zbrodnią wołyńską’. I mówi to polityk,
który jako premier, poseł i doradca śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego nie uczynił nigdy nic dla
upamiętnienia ofiar UPA, zbudowanej na strukturach banderowskiej frakcji OUN. To tak jakby
twierdzić, że Hitler nie miał nic
wspólnego z Holokaustem Żydów
i nie wiedział o komorach gazowych w KL Auschwitz.
A te brednie wypowiadane przez
b. masona, sprzeczne z faktami
i badaniami historycznymi, to
świadoma polityka części obozu
prawicowego, która dla dobrych
relacji z Ukrainą depcze pamięć
i prawdę o ukraińskim ludobójstwie dokonanym na Polakach. I
to chwili, gdy rodziny ofiar opłakują swoich krewnych pomordowanych w Hucie Pieniackiej i Korościatynie.”
Kresowianka Krystyna napisła
mi w e-mialu: „Premiera Jana
Olszewskiego miałam za bardzo
porządnego człowieka, a okazał
się kanalią..... serdecznie pozdrawiam.”
Dziś niemal wszędzie na Ukrainie czci się zbrodniarzy z OUN-UPA
Nadto Janowi Olszewskiemu
celnie odpowiedział Szef działu
publicystyki TVP Info Tadeusz
Płużański. Mówił zatem w rozmowie z „Super Expressem”:
„Bandera faktycznie osobiście
nie mógł uczestniczyć w zbrodni
wołyńskiej, bo przebywał wtedy
w niemieckim obozie. Jednak
był twórcą całej ideologii państwa ukraińskiego wyłącznie dla
Ukraińców, bez Polaków. Nieprzypadkowo ideologia ta nazywa się banderyzmem. Dlatego
pośrednio był odpowiedzialny za
zbrodnie na Wołyniu.”
Jako historyk i publicysta Tade-

usz Płużański zwrócił także uwagę na konieczność wprowadzenia
prawa broniącego prawdy historycznej i dobrego imienia Polski.
Podkreślił też zachodzące w społeczeństwie ukraińskim procesy
radykalizowania się nastrojów
nacjonalistycznych. Powiedział
o tym dość dosadnie i klarownie:
„Zmieniło się podejście samych
Ukraińców. Już nie jest tak jak
kilka lat temu, gdy nacjonaliści
stanowili nieliczącą się garstkę
aktywistów we Lwowie. Dziś niemal wszędzie czci się UPA i ukraińskich nacjonalistów. To bardzo
niebezpieczne. Dość pobłażania
dla tego typu działań!”. [Źródło:
se.pl]
Oni się Rosjan boją a nas mogą
znowu obszarpać, okraść, napaść!
W tym samym wywiadzie, wspomnianym i cytowanym już powyżej dr Lucyna Kulińska mówi, napomina i w końcu ostrzega: „[...]
My powtarzamy pewne scenariusze przedwojenne. Bardzo duża
część Ukraińców się do wspólnoty krwi z Rosjanami poczuwa. Ci
którzy są innego zdania z kolei
doskonale wiedzą, że Rosjanom
nic nie mogą zrobić. Prawda jest
taka, że oni się Rosjan boją i tak
najchętniej to by chcieli, żeby
im Polacy lub w ogóle Zachód
tą Ukrainę wywojował. Ich interesują „łupy”, kasa. Natomiast
tymi, których się nie boją, których
mogą znowu obszarpać, okraść,
napaść, są Polacy, i się nie zawahają, bo zawsze znajdą pomoc
ze strony Niemiec, Rosji… Po
prostu jesteśmy tutaj najsłabszym
ogniwem. Jeżeli pan Olszewski
mieni się politykiem, to powinien
się zastanowić nad tym, że przyłożenie przez niego ręki do wyhodowania banderyzmu pozycję Polski
dramatycznie osłabiło. Każdy rok
edukacji, tej szowinistycznej, którą odbiera tamta młodzież, tworzy coraz większe zagrożenie dla
Polski. Polska milczała, a nawet
sprzyjała. Dlaczego? Może więc
nie o Polskę chodziło w tej grze,
toczonej ponad naszymi głowami? To jakieś inne, większe plany
miały nas znowu zetrzeć z mapy?
Podsumowując: dla Ukraińców
Rosjanie są niedościgli, oni nie
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mogą się im w żaden sposób przeciwstawić, natomiast Polaków
uważają, tak jak i wtedy uważali,
za element miękki i słaby, który
da się łatwo obrabować.
Kiedy się nad tym zastanawiam
przychodzi mi do głowy, że celem Ukraińców było oderwanie
naszych województw wschodnich
od Polski. Chcieli, oderwali. Dlaczego ich nie zagospodarowują?
Dlaczego na nich nie pracują,
dlaczego tę najżyźniejszą ziemię
świata oni oddają obcym, a przychodzą tutaj do nas pracować? I
znowu patrzą na te nasze zagospodarowane pola. I znowu przychodzi im do głowy, że tamtym
furda – ale to zagospodarowane,
też może być ich. Pojawiają się
wciąż nowe żądania terytorialne
– bo już chcą i Chełmszczyznę i
Nadsanie, a potem aż po Kraków,
aż po Warszawę. Tego Pan chce
panie ‘Premierze’? Przecież pana
wypowiedzi, to jest sprowadzanie
zagrożenia na własny naród.”
Jak widać dobrze i wyraźnie z
dwóch powyższych fragmentów
znakomitej wypowiedzi dr Lucyny Kulińskiej z Krakowa. Pan
Premier Jan Olszewski podle kłamiąc, całkowicie się skompromitował i jest absolutnie jasne, iż
winien publicznie swoje haniebne
słowa o krwawym upiorze Banderze, jakoby niewinnym rzezi
wołyńskiej, musi te słowa jak najszybciej odwołać! To skandal! To
osobista hańba Olszewskiego!
Osobiście nieustannie powtarzam z pełnym przekonaniem
wszędzie i w każdym czasie:
precz z gloryfikowaniem odrażających zbrodniarzy z OUN-UPA na współczesnej Ukrainie,
mianowicie Bandery, Szuchewycza, Diaczenki i b. wielu innych krwawych upiorów, winnych zbrodni wojennych oraz
ludobójstwa na Wołyniu i Kresach w latach 1939-1947. A teraz
jeszcze publicznie dodam: precz z
każdym rodzimym zdrajcą, który
chciałby takich podłych zbrodniarzy z OUN-UPA publicznie
wybielać, zatem kłamać w żywe
oczy ludziom o ich haniebnych
dokonaniach i w konsekwencji
przyzwalać na ich gloryfikowanie, znaczy wyświęcanie na pomnikach.

Kijów traktuje Węgrów jako zagrożenie dla Ukrainy
Redakcja

Kijów traktuje Węgrów jako zagrożenie dla Ukrainy.
Węgrzy wściekli - Ukraina przesunęła batalion wojska do okręgu
zakarpackiego, gdzie mieszkają
etniczni Węgrzy. Kijów twierdzi,
że to wewnętrzna sprawa Ukrainy, a na terytorium Zakarpacia
coraz częściej dochodzi do starć i
prowokacji (czego nie było przez
wiele lat).
Peter Szijjarto: „Kijów traktuje
Węgrów na Ukrainie jako element
zagrożenia. To oburzające.”
ZA: post Viktor Orbán, polski
fanklub w grupieGeopolityka i
geostrategia
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Zadenuncjowany przez pracujących w Olsztynie Ukraińców
polski patriota - antybanderowiec w sądzie.
Andrzej Łukawski
Do redakcji Kresowego Serwisu
Informacyjnego nadszedł e-mail
w którym czytamy:
Szanowni Państwo, postanowiłem napisać do Państwa w pewnej sprawie. Jestem oskarżony za
naklejanie antybanderowskich
wlepek z art. 256 i 257kk. Jedna
przedstawia podobiznę Bandery,która jest przekreślona grubą
czerwona kreską a druga płonące gospodarstwo i napis UPA
- ukraińscy mordercy. Zostałem
pozwany przez dwoje ukraińców, którym się to nie spodobało.
Wczoraj odbyła się pierwsza rozprawa.
Treść tego e-maila -zwłaszcza po
przegłosowaniu w Sejmie nowelizacji Ustawy o IPN- wygląda
tak niewiarygodnie, że postanowiliśmy tą informację sprawdzić
i ustalić co takiego wydarzyło się
w Olsztynie. Nasze dziennikarskie dochodzenie wykazało następujące fakty:
23 maja 2017 roku, Prokuratura
Rejonowa Olsztyn-Północ wystawiła akt oskarżenia autora listu w
którym czytamy że jest oskarżony:

relacji zatrzymanego, na komisariacie przyszło do niego dwóch
panów którzy przewieźli go do
miejsca zamieszkania i przystąpili do przeszukania. W mieszkaniu znaleziono kopertę z Allegro
w której znajdowało się jeszcze
kilka sztuk wlepek zakupionych
przez oskarżonego a następnie zażądali wskazanie innych miejsc w
których były umieszczane wlepki. Pojechali również nad jezioro
(miejsce pierwszej akcji) gdzie
czekali na przyjazd technika. Po
powrocie na komendę przetrzymano oskarżonego do dnia następnego kiedy to został zwolniony.
Wizja lokalna miejsc umieszczania wlepek odbyła się w wyniku
wywarcia presji poprzez poinformowanie oskarżonego, że jeżeli
nie wskaże tych miejsc grozi mu
trzymiesięczny areszt.
22 maja 2017r, nasz „wlepkarz”
wezwany został na komendę w
celu zapoznania się z aktami sprawy i powiadomiono go że będzie
wystawiony akt oskarżenia o którym mowa na wstępie.
Zapytany przeze mnie oskarżony

względu na bezwyznaniowość,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto
w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza,
nabywa, przechowuje, posiada,
prezentuje, przewozi lub przesyła
druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem
symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.
§ 3. Nie popełnia przestępstwa
sprawca czynu zabronionego
określonego w § 2, jeżeli dopuścił
się tego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej,
kolekcjonerskiej lub naukowej.
§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd orzeka
przepadek przedmiotów, o których mowa w § 2, chociażby nie
stanowiły własności sprawcy.
Art. 257
Kto publicznie znieważa grupę
ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności
narodowej, etnicznej, rasowej,
wyznaniowej albo z powodu jej

/ Wlepki które wg. prokuratora namawiają do nienawiści.

/ Akt oskarżenia

Akt oskarżenia wystawiony przez
prokuratora Adama Jaroczyńskiego dotyczył wydarzeń z roku poprzedniego kiedy to 17 października 2016r., autor listu podczas
spaceru nad jeziorem rozlepiał
wlepki*.
*Wlepka to popularna akcja mająca na celu zaistnienie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej
treścią zamieszczonej na wlepce
grafiki, która swoim formatem
nie przekracza rozmiaru paczki papierosów. Takie wlepki w
każdej chwili można usunąć bez
pozostawienia po niej śladu co
spowodowało, że „wlepkarze”
przenieśli swoje akcje wlepkowe
z tramwajów i autobusów -gdzie
natychmiast były usuwane- na
słupy, latanie, auta, wiaty przystankowe..... .
26 października oskarżony „wlepkarz” podjął kolejną akcję a że
działał w rejonie zamieszkania
pracujących w Polsce Ukraińców,
to ci wezwali policję która go zatrzymała i zakutego w kajdankach
przewiozła na komisariat. Wg.

o to czy przeszukujący okazali
nakaz przeszukania -odpowiedź
brzmiała że nie. Dopiero po kilku
miesiącach dowiedział się, że nakaz przeszukania datowany był na
dzień po przeszukaniu.
W październiku 2017r, mecenas oskarżonego złożyła do sądu
wniosek o umorzenie sprawy ze
względu na jej absurdalność jednak do dzisiaj odpowiedzi nie
otrzymała. 31 stycznia 2018 odbyła się pierwsza rozprawa na
której wyznaczono 28 marca jako
termin dla drugiej rozprawy.
***
Zastanawia mnie który z poniższych zapisów KK ma zastosowanie do wyżej opisanego zatrzymanie i oskarżenia.
Art. 256
§ 1. Kto publicznie propaguje
faszystowski lub inny totalitarny
ustrój państwa lub nawołuje do
nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze

bezwyznaniowości lub z takich
powodów narusza nietykalność
cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat
3.
Całe postępowanie śledcze w
sprawie wlepek nie ustępuje
dramaturgią książkom Agathy
Christie i śmiało może stanowić
scenariusz do kryminalnej produkcji filmowej po której Oscar
murowany. Kajdanki, wizja lokalna, technik, zatrzymanie.....,
dlatego jestem ciekaw czy taka
sama „przyjemność” spotyka w
równym stopniu bandziorów, złodziejaszków i pospolitych kryminalistów. Pilnować prawa to rzecz
ważna ale chyba jeszcze ważniejsza to znać umiar w stosowaniu
środków przymusu.
Jaki jest koń każdy widzi a więc
absurd goni absurd a przy okazji wypacza prawdę historyczną
oraz zapisy prawa na które powołuje się prokurator. Ten sam
prokurator nie widzi jednak nic
niestosownego w propagowaniu
benderyzmu w polskich szkołach

w Bartoszycach i Górowie Ilawieckim. Istotny w sprawie jest
&3 Art. 256 który wyraźnie określa kto nie popełnia przestępstwa.
Oskarżony czynnie wypełnił lukę
w polskim systemie edukacyjnym i to jedyny z wymienionych
pkt. zapis mający jakiś związek z
oskarżonym i sens zwłaszcza ze
dzieje się to w Olsztynie, mieście
przesiedleńców z „Akcji Wisła”. I
to właśnie olsztyńska prokuratura
umarza hurtowo powiadomienia
o propagowaniu banderyzmu w
szkole w Górowie Iłowieckim czy
w głośniej sprawie podręcznika
„Bandera i ja” i o tym pisaliśmy
na łamach KSI. Panu prokuratorowi najwyraźniej wszystko się pozajączkowało i trzeba być mocno
ciętym na umyśle, by antybanderowskie wlepki uznać jako propagowanie faszyzmu jak to zapisano
w &1. Nie można wykluczyć, że
oskarżenie jest sankcją za zdeformowanie podobizny Stefka od
Banderów poprzez nałożenie na
jego podobiznę znaku który jednoznacznie wskazuje, że banderyzm w Polsce nie przejdzie i nie
ma na to społecznego przyzwolenia w tym i oskarżonego. Zarzut
jest tak idiotyczny że mógłby się
pojawić tylko w Kijowie lub innym mieście uKrainy ogarniętej

banderowską religią. Na zbyt
wiele pozwalają sobie przyjezdni
zza Buga sąsiedzi i Pan Prokurator a takie postawy należy piętnować i kategorycznie ukrócić. Nich
sobie chronią Banderę u siebie a
nie w Polsce która tak wiele zła
i krzywd doznała od dzisiejszych
bohaterów uKrainy.
***

Epilog czyli skandal w
olsztyńskim sądzie
6 miesięcy pozbawienia wolności za wlepkę: „UPA - UKRAIŃSCY MORDERCY” to kara
jaką zawnioskował w dniu 28
marca prokurator, który w
książce „Bandera i ja” nie widzi
nic złego.
Podczas swoich mów prokurator
kilka razy odnosił się do wspierających oskarżonego kresowian,
którzy wg. niego mają obsesję/
uczulenie na propagowanie banderyzmu w Polsce.
Pan prokurator srodze się zawiódł
na Kresowianach, którzy „nękają
go” go powiadomieniami o propagowaniu banderpwskiej symboliki w szkołach w Bartoszycach
i Górowie Iłowieckim.
Tu należy przypomnieć, że ab-
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Obrona wniosła o całkowite uniewinnienie ale czy tak się stanie
i polski sąd nie zostanie skompromitowany wyrokiem pod zamówienie probanderowskich sił
działających w Polsce zobaczymy już w kwietniu kiedy zostanie
ogłoszony wyrok sadu.

solwenci tych szkół rozsławiają
Petro Olijnyka ps. ENEJ który w
latach 1944–1945 był przewodniczącym OUN na Wschodnią
Ukrainę, w latach 1945–1946 organizacyjnym referentem OUN
Zachodniej Ukrainy, a który według wspomnień świadków był

znany z bezwzględności i okrucieństwa i m.in. własnoręcznie
odrąbywał głowy swoim ofiarom.

Przebywający w Polsce Ukraińcy popełnili straszną gafę doprowadzając do absurdalnego
oskarżenia P. Roberta z Olsztyna albo.......... jest to jakiś etap
(to oczywiście moja spekulacja)
realizacji tzw. uchwały OUN z
1991r.

To matrix i rechot historii kiedy za
antybanderyzm karze się polskiego patriotę i to w 28. dniu działania nowelizacji ustawy o IPN.

Nie uwierzę, że młodzi Ukaraincy
nie znają UPA i nie wiedzą kim
był Bandera. Ta organizacja i jej
przywódcy stanowią podstawę

nauczania w ukraińskich szkołach.
Zarzu dotyczył hasla z wlepki na
której widniała płonaca wieś a na
tej grafice napis „UPA - Ukraińscy mordercy”
Przytoczę zatem wielokrotnie
publikowane zdanie śp. Andrzeja
Żupańskiego z 27 WDP AK który
powiedział:
„Do czasu kiedy nie zdefiniujemy
sprawców ludobójstwa Polacy za
te zbrodnie będą obwiniać uKraińców”. KROPKA!!!
Te słowa są nadal aktualne i napiszę więcej. O ile w Polsce pojawiło się jakieś „światełko w tunelu”
i coraz częściej i głośniej domagamy się prawdy historycznej, o tyle
na Ukrainie wszystko poszło w
przeciwnym kierunku. Ukraińscy
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mordercy spod znaku tryzuba są
uznani za narodowych bohaterów
Ukrainy a to wyzwala w młodych
polskich patriotach chęć przeciwstawienia się temu, co przybysze
zza Buga wnoszą „w ubogacenie
kulturowe” Polaków.
Przygarnęliśmy ich, daliśmy pracę, mieszkania, nowe życie a oni
co..??? Chcą nas pozamykać by
dać więcej miejsca coraz większej
fali uchodźców którzy podobnie
będą nam dziękować za gościnę
na na POLSKIEJ ziemi.
Dziękuję na łamach KSI za udostępnianie na FB sprawy zarzutu
dla Roberta bo tylko dzięki Wam
nie postawili dzisiaj P. Roberta
przez egzekucyjnym plutonem.

Polska czy żydowska
polityka historyczna?
Robert Winnicki

Piętnaście pytań, które wysłałem
do wicepremiera i ministra kultury
Glińskiego. Proszę o udostępnianie!
——————
„W związku z informacją ogłoszoną na jednej z platform społecznościowych dnia 30 marca 2018 r., w
której Pan Minister podał, że rząd
zamierza w najbliższych latach
przeznaczyć około 32 mln złotych
na kolejne żydowskie muzea w Polsce, zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
1. Jakie kroki podjął Pan Minister
by państwo polskie odzyskało pełną kontrolę nad Muzeum POLIN i
Muzeum Auschwitz? Jeśli nie podjął - dlaczego? Czy Pan Minister
nie dostrzega takiej pilnej potrzeby
w związku z kontrowersjami dotyczącymi ich funkcjonowania?
2. Czy w okresie pełnienia przez
Pana funkcji Ministra Kultury zaszły w formie działania, w statutach
lub we władzach wymienionych
placówek jakieś zmiany? Jeśli tak
to czym były spowodowane i jakie
było stanowisko Ministra wobec
tych zmian?
3. Kto w okresie pełnienia przez
Pana funkcji Ministra Kultury reprezentował Ministerstwo we władzach owych placówek? Czy osoby
te interweniowały w jakikolwiek
sposób ws. kontrowersji poruszających opinię publiczną? Czy po
tych interwencjach pozostał w Ministerstwie jakiś pisemny ślad, np.
pisma otrzymane „do wiadomości”
Ministra?
4. Który wiceminister i który dyrektor departamentu odpowiada
za nadzór nad wymienionymi placówkami? Jaka była ich aktywność
ws. nadzoru nad tymi muzeami w
okresie pełnienia przez Pana funkcji Ministra?

5. Jak Minister ocenia sposób działania władz wymienionych muzeów i realizowaną przez nie politykę
historyczną? Czy planowana jest w
najbliższym czasie zmiana władz
powyższych placówek powstałych
i dotowanych z pieniędzy podatników?
6. Czy zapowiedź budowy kolejnych muzeów, tj. Muzeum Getta
Warszawskiego i Muzeum Chasydyzmu została powiązana z gestami wzajemności na rzecz polskiej
polityki historycznej ze strony Izraela? Jesli tak to z jakimi konkretnie
i jakie strona izraelska poczyniła
zapowiedzi? Jeśli nie to dlaczego?
Czy Polska wyraża wobec strony
izraelskiej takie oczekiwania? Jeśli
nie wyraża to dlaczego?
7. Czy nad budowanymi z pieniędzy Polaków muzeami Chasydyzmu i Getta Warszawskiego rząd
państwa polskiego będzie miał
pełną kontrolę w zakresie powoływania i odwoływania władz tych
placówek oraz decydowania o
prezentowanych w nich treściach?
Czy Minister rozważa powołanie
którejś z tych placówek w formule
publiczno-prywatnej lub rządowo-samorządowej, tak jak muzeum
Polin?
8. Czy powstał już w Ministerstwie
Kultury jakikolwiek dokument precyzujący założenia programowe
i polityczne stojące za pomysłem
utworzenia nowych muzeów dot.
tematyki żydowskiej? Jeśli tak to
proszę o informację jaki i o streszczenie zawartych w nim założeń.
9. Czy powstał już w Ministerstwie
Kultury jakikolwiek dokument precyzujący plan formy instytucjonalno-prawnej oraz plan finansowania
nowych muzeów dot. tematyki
żydowskiej? Jeśli tak to proszę o

informację jaki i o strzeszczenie zawartych w nim planów.
10. Jak liczny personel owych placówek Minister przewiduje? Proszę
o podanie w przybliżeniu przewidywanej liczby pracowników zatrudnionych na etat.
11. Jaki tryb i kalendarz opracowania i konsultacji założeń do
scenariuszy wystaw Pan Minister
planuje? Czy scenariusze mają
przewidywać wątki dotyczące antysemityzmu Polaków lub współdziałania Polaków w przemocy
wobec Żydów? Czy scenariusze
mają przewidywać wątki dotyczące
antypolonizmu Żydów lub współdziałania Żydów w przemocy na
Żydach?
12. Czy planowane muzea mają
być muzeami w tradycyjnym sensie, tzn. placówkami skupionymi na
neutralnym popularyzowaniu historii czy „nowoczesnymi muzeami”,
tzn. placówkami takimi jak POLIN,
w których historia jest punktem
wyjścia do aktywnego kreowania
współczesnej debaty społecznej i
politycznej?
13. Ostatnie wydarzenia pokazały
ogromne różnice w polskiej i żydowskiej pamięci historycznej oraz
elementarny brak zgody co do tego
co jest prawdą o polsko-żydowskich relacjach. Proszę o informację, którą perspektywę mają według
planu Pana Ministra prezentować
nowe muzea getta i chasydyzmu:
a) perspektywę polską
b) perspektywę żydowską
c) jedną kompromisową perspektywę
d) obie perspektywy równolegle
obok siebie
Jeśli ministerstwo przewiduje wariant kompromisowy to proszę o
informację jaki Minister przewiduje plan wypracowania kompromisu

i kto miałby być jego stroną - środowiska żydowskie z Polski stojące
obecnie za polityką muzeum POLIN czy zajmujące się historią Żydów ośrodki historyczne i naukowe
z Izraela?
14. Dlaczego Minister Kultury
zdecydował się przedstawić koncepcje utworzenia w Polsce dwóch
kolejnych ośrodków zajmujących
się historią Żydów, w sytuacji gdy
dotychczasowe
doświadczenia
pokazują że placówki takie są źródłem napięć w polskiej polityce
wewnetrznej i zagranicznej, dając
podstawę wpływowym kręgom z
Izraela, Europy i ze Stanów Zjednoczonych do prób ingerencji w
nasze życie społeczne i polityczne?
Czy Pan Minister nie widzi ryzyka
stworzenia w ten sposób zarzewia
nowych sporów, które ze względu
na kontekst Holokaustu natychmiast zostaną umiędzynarodowione?
15. Proszę o informację czy Minister Kultury ws. planów tworzenia
Muzeum Getta i Muzeum Chasydyzmu:
a) badał nastawienie opinii publicznej i oczekiwania wyborców
b) zasięgał opinii IPN
c) zasięgał opinii MSZ

d) zasięgał opinii prezydenta RP
e) zasięgał opinii ABW i AW ws.
ochrony kontrwywiadowczej takich placówek i rozpoznania ewentualnych zagrożeń dla wizerunku i
pozycji Polski, jakie może spowodować proces ich tworzenia i ich
funkcjonowanie
f) zasięgał opinii szefów klubów
parlamentarnych i liderów partii
politycznych
g) zasięgał opinii sejmowej i senackiej Komisji Kultury i Środków
Przekazu
h) zasięgał opinii polskich historyków i historycznych jednostek naukowych polskich uniwersytetów
i) zasięgał opinii środowisk żydowskich z Polski
j) konsultował się z ambasadą Izraela w Polsce
k) konsultował się z Instytutem
Yad Vashem lub innymi ośrodkami
z Izraela zajmującymi się historią
Żydów
l) konsultował się z międzynarodowymi środowiskami żydowskimi,
w tym chasydzkimi
Jeśli tak to proszę o informację
które z powyższych podmiotów
przedstawiły swoje opinie i w jakiej
formie.
Z poważaniem
Robert Winnicki
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Dubowyj „krwawy bohater Ukrainy”
- sprawca zagłady Janowej Doliny
Bogusław Szarwiło
Ukraińscy zbrodniarze nigdy
nie zostali ukarani za mord Polaków na Wołyniu ( i nie tylko
na Wołyniu). Ich państwo nie
tylko pozwala im go świętować,
ale gloryfikuje zbrodniarzy i
ich czyny, fałszując prawdziwą
historię relacji polsko-ukraińskich. Natomiast nasze państwo ciągle zapomina o swoich
pomordowanych rodakach, ten
rozdział naszej narodowej historii traktuje po macoszemu nie
reagując na karygodne działania
strony ukraińskiej. Kwiecień jest
istotnym miesiącem pamięci o
zbrodniach OUN- UPA na Wołyniu, ze szczególnym podkreśleniem zbrodni jaka miała miejsce
w Janowej Dolinie. 75 lat temu,
w nocy z 22 na 23 kwietnia (
z czwartku na wielki piątek,
przed Świętami Wielkanocnymi 1943 r.), w czasie ataku
bandytów z UPA zginęło tam
co najmniej 600 osób ( liczba ta
może być znacznie większa, ponieważ nikt do tej pory dokładnie
nie zbadał tej sprawy, a faktem
jest, że w osadzie znajdowała
się znaczna liczba uciekinierów
z okolicznych wsi wcześniej zaatakowanych przez UPA) , zamordowanych w tradycyjny dla
banderowców okrutny sposób.
Dziś we wsi przemianowanej
na Bazaltowo, stoi upowski pomnik mówiący o… „likwidacji
polsko-niemieckich okupantów
Wołynia”. Urąga to w jawny
sposób prawdzie jaka jest tam
ukryta. ..Na wiosnę 2003 r. w
Janowej Doli-nie w obecności
ukraińskich władz i duchowieństwa odsłonięto tablicę upamiętniającą na-pad UPA z jakże wymownym napisem:
„Wmurowano ku czci 60-lecia
Ukraińskiej Powstańczej Armii.
Tu 21-22 kwietnia 1943 roku
sotnie z grupy Zakrawa pod dowództwem «Dubowego» zlikwidowały
jedną z najlepiej umocnionych
baz wojskowych polsko-nie-

mieckich okupantów na Wołyniu
[...]. W walce zlikwidowano
niemiecką i polską załogę, wyzwolono z obozu jeńców wojennych i powstrzymano terrorystyczne akcje przeciwko
okolicznym wsiom, które przeprowadzali
polsko-niemieccy
zaborcy”.
21 kwietnia 2014 r. działacze
Prawego Sektora z obwodu równieńskiego uczcili 71. rocznicę
napadu Ukraińskiej Powstańczej Armii na miasteczko Janowa Dolina. Modlitwę w intencji
upowców odmówił o. Ihor, dziekan Ukraińskiej Autokefalicznej
Cerkwii Prawosławnej. Strona
ukraińska
( między innymi
historyk :Petro Mirczuk ), uważa, że doszło tam do „jednego z największych zwycięstw”
UPA, która zlikwidowała „bazę
polsko-niemieckich okupantów
Wołynia”. Ukraińscy historycy
podają liczbę ofiar – po stronie
„polsko-niemieckich
okupantów” zginąć miało ok. 600 osób,
przy 8 zabitych i 3 rannych po
stronie UPA. Uczczono również
głównego bohatera wydarzeń.
Major
Iwan
Łytwynczuk pseud. Dubowyj – urodził
się w 1917 r. w Dermaniu na Wołyniu.
Studiował w prawosławnym
seminarium duchownym w
Krzemieńcu.. Od 1937 do 1939
przebywał w więzieniu za działalność w OUN. na terenie II RP.
W 1943 roku był organizatorem
oddziałów UPA na terenach północno-wschodniego
Wołynia.
Dowodził okręgiem wojskowym UPA „Zahrawa”, jednym z
trzech okręgów wchodzących w
skład grupy UPA-Północ. Obok
Dymytra Klaczkowskiego „
Kłyma Sawura”– dowódcy
UPA-Północ – Łytwyńczyk był
jednym z głównych organizatorów rzezi na polskiej ludności Wołynia. Jego sotnie jako
pierwsze na Wołyniu przystąpiły

/ Iwan Łytwynczuk pseud. Dubowyj – foto za: http://dzieje.pl/aktualnosci/iwan-lytwynczuk-dowodca-okregu-upa-zahrawa

/ Pomnik UPA w Bazaltowem (w dawnej Janowej Dolinie) - By Pawdx - Praca własna(own work by uploader), Domena publiczna,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6099373

do eksterminacji Polaków. Napady dowodzonego przez niego
oddziału cechowały się szczególną brutalnością. To Dubowyj
odpowiada za zamordowanie
170 Polaków, w nocy z 26 na 27
marca 1943 roku we wsi Lipniki.
A w kwietniu brał bezpośredni
udział w napadzie na Janową
Dolinę. Ukraińskie oddziały powstałe z połączenia oddziałów
UPA, dezerterów z Ukraińskiej
Policji Pomocniczej oraz tzw.
«czerni» – okolicznego ukraińskiego chłopstwa, otoczyły Janową Dolinę, odcinając wszystkie
potencjalne drogi ucieczki. W
ataku, rozpoczętym około północy wzięły udział pierwsza sotnia
UPA pod dowództwem „Jaremy”
oraz sotnia „Szauli”. Całością
osobiście dowodził I oczywiście
„Dubowyj”.
Osada najpierw została ostrzelana z broni maszynowej. Niewielkie oddziały napastników
podkładały pod domy słomę
i podpalały, podsycając ogień
naftą. Przez okna wrzucali granaty. Uciekający z płonących
domostw Polacy byli zabijani
za pomocą broni palnej oraz siekier i noży. Według jednego ze
świadków masakry, część dzieci wbito na pal. Kilkuosobowy
personel miejscowego szpitala
został wymordowany, zaś sam
szpital podpalony. Chorzy i ranni zginęli w płomieniach. Niemiecki oddział stacjonujący w
Janowej był zbyt mały liczebnie
( 100 żołnierzy), by dać odpór
napastnikom w terenie. Niemcy odpowiadali ogniem tylko
wtedy, gdy upowcy znaleźli się
zbyt blisko koszar, dzięki czemu

część domów została nietknięta.
Ale nie tylko z tego powodu, bo
od 1941 r. działała w miejscowości grupa ZWZ-AK porucznika
Stanisława Pawłowskiego ps.
„Cuchaj”. Począwszy od sierpnia zorganizowano kilkanaście
karabinów i kilka pistoletów. To
oni zorganizowali opór na osiedlu „C”, w murowanych budynkach mieszkalnych. . Te domy
jedynie nie uległy zniszczeniu.
Julia Korycka, świadek zbrodni
w swoich wspomnieniach napisała: . W piwnicy do której zeszli lokatorzy, bronił nas i nasz
blok sąsiad bohater Tadzio, miał
broń, strzelał do podchodzących

podpalaczy przez okna piwnic
Było kilku takich obrońców , o
których wspominają ocaleni nie
podają jednak nazwisk. Spłonęło
blisko 100 domów. UPA zdobyła
w Janowej Dolinie materiały wybuchowe; chęcią ich pozyskania
był następnie tłumaczony cały
atak. Ocaleli mieszkańcy Janowej Doliny zostali przez Niemców wywiezieni do Kostopola.
Janina Pietrasiewicz - Chudy,
mieszkanka Janowej Doliny, której udało się ujść z życiem z masakry wspomina: Pamiętam małe
dzieci nadziane na pale na Alei
Spacerowej. Całe rodziny z nożami w plecach leżące w krzakach,

/ Pomnik Pomordowanych Polaków z Janowej Doliny, fot. Józef Wieczorek (https://
wkrakowie2013.wordpress.com/2013/08/29/janowa-dolina/ )
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spalone moje koleżanki. (...) Ci,
co pozostali przy życiu, wykopali jeden bardzo długi grób, gdzie
stał krzyż. Było to miejsce przeznaczone na budowę przyszłego
kościoła. Pamiętam ten grób. Tę
straszną „kupę” ludzkich ciał,
popalonych, pomordowanych,
wśród których były kobiety i
dzieci. Według różnych źródeł
dostępnej mi literatury, podawana jest liczba pomordowanych
od 900 do 2000 ludzi. (...) Moja
rodzina ocalała, ale moja mama
tej jednej nocy zupełnie osiwiała. Janowa Dolina. Ilekroć wspomnę tę nazwę, widzę oślepiającą
jasność, potworny huk, trzask
ognia, słyszę krzyk i jęki palonych żywcem ludzi oraz wrzaski
w języku ukraińskim. Do dnia
dzisiejszego każdy Wielki Piątek
poświęcam pamięci pomordowanych i mimo że minęło już tyle
lat zawsze w tym dniu, same płyną mi z oczu łzy.
P.S. W trakcie odsłaniania pomnika 18 kwietnia 1998, 50 aktywistów organizacji „Ruch”
demonstrowało,
trzymając
transparenty z napisami „Won
polscy policjanci”, „Won SS-sowskie sługusy”. (https://
wkrakowie2013.wordpress.
com/2013/08/29/janowa-dolina/)
Petro Mirczuk w opracowaniu
„Ukrajińska Powstańska Armija
1942-1952. -Dokumenty i Materiały”, Monachium 1953 (wznowienie Lwów 1991) twierdzi, że
atak na Janową Dolinę był walką
z Niemcami, dla których stanowiła ważny punkt gospodarczy.
Polacy zaś walczyli po stronie
Niemców, tworzyli w Janowej
Dolinie potężną placówkę samoobrony. Wersję tę powiela także
„Litopys UPA”, t. 5, s. 20. Ta
wersja która ma usprawiedliwiać
banderowskie ludobójstwo popełnione na Polakach nie odpowiada faktom. Pod okiem Niemców Polacy próbowali stworzyć
ośrodek samoobrony, ale zorganizowali jedynie niewielki oddział ZWZ-AK
Leon Popek: w swoim
referacie wygłoszonym w czasie
konferencji popularnonaukowej
„Wołyń 1943 r. Początek”, która odbyła się 6 lutego 2013 r. w
siedzibie Teatru NN w Lublinie
stwierdził , że: JANOWA DOLINA (22/23 KWIETNIA 1943 R.).
JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH
MASOWYCH MORDÓW DOKONANYCH PRZEZ PODZIEMIE
BANDEROWSKIE
NA POLSKIEJ LUDNOŚCI
WOŁYNIA (http://www.duszki.
pl/wolanie_z_wolynia/artykuly/2013_05-06/WzW_3_112_b.
pdf )
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Umierali nie tylko sobie...
Bożena Ratter

List z Kowla do Starobielska z
listopada 1939 roku: „Kochany
Tatusiu, cieszę się bardzo, że mogłem w swoje imieniny do Ciebie
Tatusiu napisać. Jestem zdrów.
Czekam na Ciebie Tatusiu z upragnieniem. Jesteśmy z mamusią
w domu. Jest nam dobrze tylko
brak nam jest Ciebie, Tatusiu”.
Jeden z kilku listów czytanych podczas uroczystego otwarcie wystawy „umierali nie tylko sobie...”
w Pałacu na Wyspie (Muzeum Łazienki Królewskie). 5 marca 1940
roku to dzień, w którym został
przypieczętowany los polskich jeńców wojennych osadzonych po 17
września 1939 roku w sowieckich
obozach więziennych. Los jakże
smutny i tragiczny, ojcowie, mężowie, bracia, synowie mieli już nigdy
nie powrócić z nieludzkiej ziemi –
przypomniała Teresa Bracka, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” 5
marca 1940 roku Biuro Polityczne
KC WKP przyjęło uchwałę, na podstawie pisemnego wniosku Berii
podpisanego przez Stalina, o wykonaniu wyroku śmierci przez rozstrzelanie na 22 tysiącach polskich
oficerów. Była to sowiecka zbrodnia ludobójstwa na polskich obywatelach. Ofiarami byli nauczyciele,
prawnicy, leśnicy, urzędnicy, lekarze, naukowcy, artyści, dziennikarze, literaci różnych narodowości i
różnych wyznań, bo taka była II RP.
Historia ofiar to historia poszczególnych ludzi, historia człowieka,
jego rodziny i wszystkich tych,
którzy stanęli na drodze jego życia. To wszystko co pozostawili
po sobie, a także pustka, która została w sercach ludzi kochających,
pustka w przestrzeni społecznej,
w której ich zabrakło. Ofiarami
zbrodni katyńskiej byli nie tylko
ci pogrzebani w bezimiennych
grobach ale również ich najbliżsi.
Gdyby przyszło mi powiedzieć o
szczególnie zasłużonych jeśli chodzi o walkę o prawdę katyńską, to
na pierwszym miejscu umieściłbym władze RP na obczyźnie, potem struktury Polski Podziemnej
i równolegle rodziny katyńskie,
rodziny ofiar zamordowanych w
1940 roku. Prawdę o zbrodni katyńskiej pielęgnowały poprzez
przekazywanie informacji wśród
najbliższych,
przechowywanie
pamiątek po ofiarach oraz akcję
upublicznienia w Muzeum Katyńskim - podsumował wykład
prof. dr hab. Tadeusz Wolsza.
Ogromne zasługi dla nagłośnienia zbrodni katyńskiej w świecie
poczyniła amerykańska komisja
senacka w 1951 r. Nie tylko po-

przez zbieranie dokumentów ale
przesłuchanie 280 świadków z całego świata, w tym polskiej emigracji, którą stanowili oficerowie
wojska polskiego i członkowie
rządu RP , członkowie delegacji z
1943 roku uczestniczącej w ekshumacji ciał polskich oficerów.
Amerykańska komisja stwierdziła, iż ponad wszelką wątpliwość
zbrodni dokonali sowieci w 1940
roku. Ten przekaz poszedł w cały
świat. Natomiast cenzurą zbrodnię katyńską objęli Anglicy, zarówno w prasie polsko-angielskiej
czy polskiej sekcji radiowej BBC.
-prof. dr hab. Tadeusz Wolsza.
A jakie zasługi w nagłośnianiu
w świecie zbrodni ludobójstwa
dokonanego na obywatelach polskich przez ZSRR i państwa satelickie oraz Niemcy, mają polskie
ministerstwa, polskie komisje
senackie, polskie fundacje, polskie samorządy? Dlaczego pokazywanie prawdy o losie narodu
polskiego i jego obrona nadal jest
oddolną inicjatywą społeczeństwa?
W sowietyzowanej Polsce nie
można było o tej zbrodni mówić.
Mówienie prawdy było karane sądownie. Z obliczeń kilku naszych
młodych badaczy wynika, że około
70-80 osób zostało skazanych za publiczne głoszenie prawdy o zbrodni
katyńskiej. Wyroki były różne, najwyższy opiewał na 9 lat więzieniaprof. dr hab. Tadeusz Wolsza.
Jakie wyroki lub czyje pieniądze
podążają w 2018 r. za ukrywaniem
prawdy o Katyniu na ekranie ZTM
w metrze warszawskim? „Muzeum
Katyńskie to perła architektury
warszawskiej”. Czy ustawa IPN
przewiduje kary za takie działania?
Izabella Sariusz-Skąpska, prezes
Federacji Rodzin Katyńskich od
lat zwraca się do władz o promocję
działań na rzecz pamięci o ofiarach
zbrodni katyńskiej, obecnie promocję Muzeum Katyńskiego. Niestety,
wczorajszej uroczystości nie towarzyszyły stacje telewizyjne i radiowe, nie byli obecni przedstawiciele ambasad. Flesz historii w TV
Historia również nie wspomniał o
uchwale z 5 marca 1940 roku nakazującej zagładę polskich oficerów.
Czy słuszna uwaga pani prezes, iż
brakuje wystawie personalizacji
ofiar poprzez zdjęcia, spowoduje,
iż na ogrodzeniu Łazienek pojawią
się niebawem takowe? Wyklęta
przedwojenna elita, której brak
odczuwamy dzisiaj, skutecznie była
rugowana z naszej pamięci, edukacji, sztuki, kultury. Przedstawienie
sylwetek straconych w Katyniu (jak
również w Wielkopolsce, Pomorzu,
Śląsku, Lwowie, Wilnie, Grodnie

itp.) to doskonała lekcja dla tych,
którzy wychowani na komunistycznej wersji historii już uczyć się nie
chcą i ukrywają czy fałszują historię Polski w przestrzeni publicznej.
Dlaczego na Placu Defilad nie stanął olbrzymi namiot „100-lecie Odzyskania Niepodległości” a w nim
kalendarium zdarzeń pokazujących
tych wszystkich, którzy o odzyskanie niepodległości walczyli? Koncerty, prezentacje , widowiska , wykłady -wysiadający z dworców kolejowych czy wędrujący do galerii
handlowej zajrzeliby tam chętniej
niż do Muzeum Katyńskiego, o którym nie wiedzą. Tymczasem prezydent Warszawy planuje ten teren zagospodarować na Muzeum Sztuki
Nowoczesnej. Czy będzie to sztuka
z serii „Pożar w burdelu” czy kontynuacja działania Muzeum Polin?
„Kiedy będę pisał o Starobielsku,
Kozielsku i Ostaszkowie, będę
miał na myśli jedynie jeńców, którzy przebywali w tych miejscowościach od października 1939 do
maja 1940 r. To znaczy będę pisał
o Starobielsku Nr 1, Kozielsku Nr
1, Ostaszkowie. Bo był jeszcze Starobielsk Nr 2 (więźniowie polityczni, również przeważnie wojskowi,
wzięci przez sowietów na terenie
okupowanych Kresów Wschodnich albo przyłapani przy próbach
ucieczki przez granice Rumunii lub
Węgier), był również Kozielsk Nr
2 (internowani polscy oficerowie
z okupowanej Litwy). Tylko kilka
nazwisk spośród najbardziej wartościowych i cennych ludzi, których
straciliśmy przez te obozy: wybitny
neurolog prof. Pieńkowski, prof.
Marcin Zieliński - kierownik Oddziału Psychiatrycznego Szpitala
Wojskowego w Wilnie, wybitny
uczony, dr Nelken, dawny wiceminister zdrowia, prof. Godłowski-dyrektor Kliniki Neurologicznej na Uniwersytecie Wileńskim
i Instytutu Badań Mózgu, wybitni
chirurdzy warszawscy, dr. Kołodziejski i dr. Levittoux, Morawski,
prof. Politechniki Warszawskiej,
prof. Tucholski, fizyko-chemik,
specjalista od materiałów wybuchowych, docent w Cambridge, prof.
Piotrowicz, sekretarz krakowskiej
Akademii Umiejętności, 80% pracowników Instytutu Technicznego
Uzbrojenia, 80% wychowanków
sekcji uzbrojenia Politechniki Warszawskiej.
„Wśród licznych kolegów, z którymi żyłem blisko, chciałbym
wspomnieć jeszcze paru. Przede
wszystkim Zygmunta Miterę. Był
to jedyny Polak, który miał stypendium rockefellerowskie, doktoryzo-

wał się w studiach wiertniczo-górniczych w Ameryce. Jeden z jego
braci zginął, jako młody chłopak
w Legionach, drugi artysta malarz, redaktor „Głosu Plastyków.
Bomba z aeroplanu zniszczyła we
Lwowie doszczętnie mieszkanie
Zygmunta, w którym miał rękopis
swej wielkiej pracy naukowej, nad
która pracował szereg lat…Nazywaliśmy go żartobliwie „gondolierem”, bo zajęciem jego w obozie
było wielogodzinne „ wiosłowanie”
ogromną chochlą w kadzi, gdzie
gotowała się dla nas zupa. Ten człowiek miał w obozie niespożyte siły
i humor; pomagał nam wszystkim,
wygłaszał odczyty z dziedziny
geologii i jeszcze pięknie śpiewał.
Człowiek o rzadkiej wartości serca
i umysłu zaginął razem z innymi,
w chwili, kiedy po wielu latach
pracy liczył, że nareszcie wiedzę
swoją będzie mógł dać Polsce.
Wśród lekarzy chciałbym nazwać
dr. Dadeja. Znany pediatra zakopiański, prowadził przez szereg lat
wielki zakład na Bystrem pod opieką Uniwersytetu Jagiellońskiego
dla najbiedniejszych dzieci gruźliczych. Parę lat przed wojną, pewien
profesor sowiecki, przejeżdżając
przez Zakopane wpisał się do książki szpitala „pragnąłbym cały szpital z całym personelem przewieźć
do Rosji Sowieckiej”…Dr Dadej,
człowiek zachodni do szpiku kości,
najtrudniej znosił sowiecko-rosyjski świat, brud, bałagan, pogardę
i wyższość, które nam okazywał
pierwszy lepszy bojec sowiecki.
Smutny, gorzki, o 10 lat postarzały,
z workami pod oczyma i nowymi
zmarszczkami od oczu do skroni,
siedział godzinami bezczynnie ten
polski „burżuj”, który w Polsce
wymyślał 100 powodów, żeby od
pacjenta nie brać pieniędzy. Teraz,
karmiony morałami naiwnych politruków i badany przez głupich i
chytrych sędziów, z trudem znosił
te warunki bytowania. W obozie był
również jego szwagier kpt. Hoffman. Był to oficer zawodowy, skończył politechnikę w Belgii, pracował
kilka lat w Szwecji, był ze Szwedka
zaręczony. Wrócił do Polski, jako
jeden z nielicznych specjalistów
– fachowców od działek przeciwlotniczych. Opowiadał mi, jak jeszcze przed wojną fabrykę, która ten
sprzęt wyrabiała, odwiedził generał
angielski. Zakupywał te działka dla
armii angielskiej….”(Jan Czapski)
Jan Czapski we wspomnieniach
„Na nieludzkiej ziemi” wymienia
tylko kilku z Wyklętych Żołnierzy
czyli polskiej elity.
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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O abp. Światosławie Szewczuku
ze Lwowa czyli jak mówić by nie
powiedzieć nic
Sławomir Tomasz Roch
Na pytanie portalu Prawy.pl o
jego stosunek do Stepana Bandery i banderyzmu, zwierzchnik
Kościoła
grecko-katolickiego
abp Światosław Szewczuk powiedział znacząco i symbolicznie: „O tym niebezpiecznie jest
mówić teraz w Polsce.”. Czyli
nie powiedział właściwie nic i to
jest prawda o nim samym, jak i o
współczesnej propagandzie.
Po czym zaczął zwykłą nawijkę
w stylu: „Myślę, że my musimy
poznać naprawdę prawdę. Tylko
wtedy możemy mówić o jakimś
obiektywnym, osobistym stosunku. Mam takie wrażenie, że i z
jednej i z drugiej strony granicy czasem konstruujemy nowe
mity nacjonalne, ale naprawdę
studiów historycznych według
metodologii naukowej jeszcze
nie mamy, zwłaszcza na Ukrainie. Dlatego ta idea poznania
prawdy, która uwolni nas od tej
przeszłości, dla nas jest bardzo
ważna.”.
Czyli nic dodać, nic ująć zaledwie po 75 latach od ludobójstwa na Wołyniu i Kresach,
ów pożałowania godny hierarcha Cerkwi grecko-katolickiej
jeszcze prawdy nie zna. Koń by
się uśmiał!
Tymczasem Abp Światosław
Szewczuk przy okazji promocji
wywiadu-rzeki „Dialog leczy
rany”, jaki przeprowadził z nim
dziennikarz Krzysztof Tomasik,

kontynuował swoje wywody:
„Są dwa niebezpieczeństwa.
Z jednej strony jest polityczny populizm, który apeluje do
najniższych instynktów swoich
słuchaczy, nie ponosi żadnej odpowiedzialności i ma zapewnić
zwycięstwo w następnych wyborach. Z drugiej jest tendencja
wielkiego nacjonalizmu, która
jest podsycana i zapewne opłacana z centrum jednego dużego
państwa. Bo to jest sposób jak
rozwalić kontynent europejski od
środka.”.
No gdzieżby nie wtrybić Rosji?!
Zagożenie wszak musi być, gdy
jest inny, wspólny wróg, łatwiej
ukryć własne, dawne i współczesne grzeszki, znana i b. skuteczna technika manipulacji.
Oczywiście wszystko zgodnie z
nauką samego Mistrza, a zatem:
„Jako uczniowie Chrystusa nie
możemy popierać ani skrajnego
nacjonalizmu, ani szowinizmu.”.
A te „kilka pomników i tablic”,
ku czci ludobójców z OUN-UPA we Lwowie i na całej, już
właściwie Ukrainie, to tylko
taki pikuś. Nie trzeba się tym
przejmować, bo to taki ukraiński, miejscowy folklor, dodatek
do europejskiej kultury, zupełnie jak te ukraińskie wyszywane koszule.
No i teraz abp Szewczuk sprytnie przeszedł do najważniejszego, czyli jak zwykle zaczął cza-

rować, wycierając sobie gębę i to
do woli, owocami ciężkiej pracy
św. Jana Pawła II. Całkowicie
świadom pozycji tego autorytetu
wśród Polaków, jechał zatem z
tym koksem, bez żadnych skrupułów: „Jan Paweł II był pasterzem dialogu, który niszczył
mury rozdzielenia, niszczył mury
uprzedzenia i w ten sposób był
wielkim apostołem pojednania.
Był lekarzem, lekarzem Europy,
zapraszając do dialogu leczył
ten kontynent, który po II wojnie
światowej był tak zraniony. Żeby
ofiary tej czy innej wojny stały
się zdolnymi do dialogu, trzeba,
żeby każdy z nich przeżył swoje
uzdrowienie.”.
I kontynuował już bezczelnie
bredząc o wojnach polsko-ukraińskich: „Jeżeli chodzi o dialog
polsko-ukraiński jesteśmy ofiarami dwóch systemów ateistycznych, nazistowskiego i komunistycznego, ofiarami naszych
dwóch wojen między Ukraińcami a Polakami z ubiegłego
stulecia.
Niebezpieczeństwem
tego fenomenu ofiary jest, że jesteśmy tylko skoncentrowani na
własnym bólu, a dialog pomaga
wyjść z tego zakrytego sposobu
istnienia z własnym bólem do
innego i dlatego jest momentem
uzdrowienia. Naprawdę jestem
przekonany, że dialog leczy
rany.”.
Naturalnie wszystkiemu winna
jest powszechna niewiedza i dla-

tego on i inni Ukraińcy, postarają
się nas nieco oświecić: „Zdajmy
sobie sprawę, że Ukraińcy nie
znają Polaków, ich bólu, historii,
aspiracji i dążeń, ale też Polacy
nie znają Ukraińców, nie wiedzą o ich historii, ich aspiracji,
ich dążeń. Czasem mówi się, że
każdy naród ma swoją prawdę
narodową, ale wymiana dialogu,
nawet nad własnym bólem jest
niezbędna.”.
No i troszkę umiejątnego nacisku, też nie zaszkodzi, a może tu
i tam b. pomóc, tym bardziej że
może dosłyszy o tym sam kard.
Kazimierz Nycz, a zatem: „Musimy kontynuować, będziemy
kontynuować wzajemny dialog
między Kościołem polskim i
ukraińskim. Ten kryzys nie jest
kryzysem w relacjach między
naszymi kościołami. To jest kryzys na poziomie politycznym, bo
przyznam, że my tego nie rozumiemy.”. O jacy biedni Ukraińcy, och oni tego wszystkiego nie
rozumieją, och idzie się doprawdy rozpłakać, czy kard. Nycz tam
nie puści przy tym łezki czasem,
dogłębnie wzruszony?!
A abp Szewczuk niesiony swoją muzą, kontynuował wzniośle:
„Kościół musi naprawdę uczyć
ludzi budować swoje życie i relacje z bliźnimi na zasadach
moralności chrześcijańskiej. Jeżeli doktryna społeczna Kościoła
będzie fundamentem życia politycznego, życia społeczeństwa
obywatelskiego, godność każdego będzie na pierwszym miejscu.”. A ostatnie uderzenie w
klawiaturę, było już prawdziwie
mistrzowskie: „Chcemy, aby patronem naszego polsko-ukraińskiego pojednania był św. papież
Jan Paweł II.”.
Na
spotkaniu
promującym
książkę „Dialog leczy rany”
obecne były grube ryby i
specjalne osobistości, w tym
prezydent Polski Bronisław
Komorowski
i
ambasador
Ukrainy w Polsce Andrij
Deszczyca, a także Piotr Tyma,
prezes Związku Ukraińców w
Polsce. Cenny artykuł o tym
wydarzeniu, opublikowała 15
marca 2018 r. na portalu Anna
Wiejak.
De facto jest to mega
hipokryzja,
obrzydliwe
kłamstwo i bezczelność
Przecież ten cały abp Światosław

Szewczuk ze Lwowa praktycznie
nic ważnego i konkretnego w
tym wystąpieniu nie powiedział!
Powtarzanie w kółko, że trzeba
się miłować, prowadzić dialog,
że trzeba sobie wzajemnie
wybaczyć, zabiegać o jedność,
bez jakichkolwiek konkretów to
zwykła propaganda! Żeby coś
miało wartość to musi to być
prawda, poparta faktami, a
potem jeszcze muszą iść za tym
konsekwentnie
realizowane
czyny. Tutaj w tym wystąpieniu,
tego nie ma, nawet odrobinki,
mawet zdawkowej zapowiedzi,
jakiejś zmiany na lepsze. W
obecnej sytuacji kilkuletniego,
już procesu gloryfikowania
zbrodniarzy na współczesnej
Ukrainie,
to
właściwie
kompromitacja! A zapowiedzi,
iż będą nad tym pracowały
zespoły,
wytypowanych
biskupów, to już znamy i to od
dawna!
Dla przykładu na Ukrainie cerkiewnie i państwowo oddaje się
cześć ludobójcom z OUN-UPA,
czyni się to za wiedzą tego właśnie hierarchy abp Szewczuka,
a on w tym wywiadzie ani me,
ani be, ani kukuryku! To zwykłe uciekanie od problemu, od
prawdy, a tym samym od dialogu na który się tak górnolotnie
powołuje! Uciekanie od prawdy,
to także bez dwóch zdań pycha.
Pycha jest zaś grzechem śmiertelnym. To nie są wcale żarty!
Nam Polakom nie jest wcale
bowiem do śmiechu, gdy na
Ukrainie, co chwilę już właściwie dochodzi do dość poważnych incydentów, o których
pisałem na swoim blogu wielokrotnie.
Inny przykład to sprawa barbarzyńskiego wstrzymania pochówku dla ofiar banderowskiego ludobójstwa, znowu ani słowa
z ust abp Szewczuka, który zarazem przez wszystkie przypadki odmienia: jesteśmy braćmi,
kochajmy się. Przecież de facto
to jest mega hipokryzja, obrzydliwe kłamstwo i bezczelność.
Tam na Wołyniu i Podolu, na
Polesiu i Pokuciu okrutnie zamęczeni ludzie, już 75 lat czekają na godny pochówek, na
prosty krzyż na swojej mogile,
a współcześni Ukraińcy wzbraniają tego robić, póki my Polacy nie zgodzimy się na oddawanie czci publicznej, tym ludobójcom z OUN-UPA, którzy
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Ich właśnie bestialsko na setki
sposobów mordowali. Przecież
to domaganie się piekła na ziemi, to podłość i wprost bezczelność w biały dzień! Zgroza!
I tenże abp Szewczuk ma czelność przyjechać do Polski i bez
konkretnego słowa o tych sprawach, powtarzać, jak nawiedzony, jak jakowąś mantrę, tę
biedną propagandę: jesteśmy
przyjaciółmi, kochajmy się! To
jest właśnie klasyczna kompromitacja! To jest ośmieszanie
wiary Chrystusowej przez olbrzymią nieodpowiedzialność,
przez pychę i bezczelność. To
jest własciwie także niestety
niszczenie prawdziwej przyjaźni między zwykłymi, prostymi
ludźmi, a co za tym idzie między
naszymi „podobno bratnimi” narodami. To jest wreszcie właśnie
niszczenie żywego Kościoła.
Bp Bazyli Ivasjuk: Bandera
był jak Mojżesz
Gdy zatem zwierzchnik Kościoła
grecko-katolickiego abp Światosław Szewczuk, celowo uchyla się od pytania o zbrodniarzu
Banderze, milczy i tym samym
zakłamuje podle historię. Zaledwie trzy miesiące temu na
zbrodnicze, bo absolutnie nieprawdziwe słowa o Banderze,
jako Mojżeszu Ukrainy, pozwolił sobie grecko – katolicki
bp Bazyli Ivasjuk, podczas obchodów 109 rocznicy urodzin
ludobójcy Stepana Bandery
w Coloma (1 stycznia 2018
r., obwód iwanofrankowski).
W imprezie okolicznościowej
uczestniczyło wielu działaczy,
przedstawicieli władz lokalnych,
młodzieży i organizacji patriotycznych, w tym przede wszystkim neobanderowskich.
Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Bandery, ksiądz biskup
prowadził uroczystości religijne
razem z duchowieństwem diecezji. Zwrócił się on do zgromadzonych, mówiąc: „Mojżesz
walczył o niepodległość swego
ludu, starał się zabrać go z jarzma niewoli egipskiej i niewoli.
Jego natura była przepojona
jednym pragnieniem – dobrych
ludzi, przede wszystkim dóbr
ziemskich, a przede wszystkim
rządów ziemskich i całej ludzkiej chwały. Bandera myślał
podobnie. Złożył swoje życie na
ołtarzu Boga dla narodu, narodu i państwa.”.
Kontynuując analogię pomiędzy
Mojżeszem i Stepanem Banderą
mówił jeszcze i tymi słowami:
„Biblijny Mojżesz nie wszedł do
ziemi obiecanej. Dopiero jego
następca Jozue przyniósł ludzi
do ziemi ‘płynącej mlekiem i
miodem’. Banderze też nie udało
się ‘wejść’ do ziemi niepodległego państwa ukraińskiego. Został
zdradziecko zamordowany. Ale
my, jego następcy przyszliśmy
do niego, niezależny, wolny stan,
aby to nadrobić i dzięki Bogu,
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dzięki za wielki dar niepodległości.”.
I w tym kontekście 8 stycznia
autorka wpisu Pani Anna Wiejak na tym samym portalu prawy.pl podsumowała całkowicie
słusznie: „Może warto by, aby
wreszcie polski Episkopat napomniał swoich ukraińskich
braci, iż czczenie zbrodniarzy
nie ma niczego wspólnego z
katolicyzmem. Ciekawe, czy
którykolwiek polski hierarcha
zdobędzie się na tę odwagę? Czy
też może nadal będą udawać, że
kult Bandery nie jest kultem ludobójcy, jak to zwykli czynić dotychczas?”.
Hierarcha obrzydliwie kłamie
o Banderze i oddaje cześć szatanowi
W Imię Jezusa Chrystusa potępiam tę wypowiedź bp Bazylego Ivasjuka, jako całkowicie
nieprawdziwą! Pochwała życia
okrutnego zbrodniarza Bnadery,
to pochwała zbrodni ludobójstwa na Wołyniu i Kresach, które
przez lata całe przygotowywał,
którego się w końcu dopuścił
(1939-41), za które nigdy nie
przepraszał i którego nigdy nie
potępił! I kiedy Mojżesz był Bożym prorokiem, który w Imię
Boga wyprowadził lud Izraela z
domu niewoli z Egiptu. Bandera był odrażającym zbrodniarzem, który został prawomocnie skazany na śmierć przez
polski sąd za morderstwo polskiego Ministra MSW Bolesława Pierackiego.
Był liderem ukraińskich nacjonalistów, który pełną gębą
współpracował z nazistowską
bestią Adolfem Hitlerem Kanclerzem III Rzeszy Niemieckiej.
W tej demonicznej roli Bandera przyglądał się jak hitlerowcy
i jego podopieczni, ukraińscy
nacjonaliści mordują tysiącami
lwowskich Żydów i zgadzał się
na to, nic nie czyniąc przeciwko
temu, by to piekło holocaustu na
Podolu i Wołyniu zatrzmać.
Stepan Bandera to podły i perfidny zbrodniarz, który odpowiada również za wieloletnie
przygotowanie
ludobójstwa
na Wołyniu i Kresach, które
zostało wykonane, gdy on był
już w więzieniu, rękoma innych zbrodniarzy z OUN-UPA,
najbliższych towarzyszy i osobistych
współpracowników
Bandery. Jednakże wiele ludobójczych mordów na niewinnej
ludności polskiej, na uciekinierach z centralnej Polski, na żołnierzach wracających z frontu,
dokonało şię z rąk banderowców, już w roku 1939. Bandera
był wtedy wolny, dyspozycyjny i
był szefem banderowców!
Bandera odpowiada zatem za
wszystkie te zbrodnie bowiem
je bezpośrednio przygotowywał
i jest na to b. dużo dokumentów,
dostępnych publicznie, a opublikowanych nawet w internecie.
W opinii historyków Bandera

nigdy nie potępił publicznie,
nieznany jest taki dokument,
nigdy nie potępił osobiście
banderowskiego ludobójstwa!
Po temu bez dwóch zdań bp
katolicki Bazyli Ivasjuk obrzydliwie kłamie w tym temacie i
tym samym oddaje publicznie
cześć szatanowi, który jest ojcem wszelkiego kłamstwa! A ja
z czystym sumieniem potępiam
taką służbę i takie postępowanie!
O Ukraińcy lubią nadużywać do
swoich niecnych planów, owego
świętego imienia Proroka Mojżesza, spotkałem się już bowiem
bodajże z takim określeniem, co
do abp Andrzeja Szeptyckiego
ze Lwowa. Jak widać współpraca z niemieckimi nazistami,
podczas II wojny światowej,
wydała obfity plon w ukraińskich postaciach, „mojżeszopodobnych”, naturalnie z
punktu widzenia żywotnych interesów banderowców dawniej
i neobanderowców na współczesnej Ukrainie. Dlatego właśnie
ów przysłowiowy: koń by się
uśmiał!
Bez prawdy i empatii do ofiar
Cerkiew nie uleczy ran
W obronie prawdy stanął natychmiast niestrudzony i odważny
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski,
który 15 marca opublikował na
rmf24.pl artykuł pod powyższym tytułem. Pisze w nim zatem jasno, stanowczo i klarownie: „Prawdziwego pojednania
i przebaczenia jeszcze nigdy
nie udało się zbudował na fałszu i przemilczeniach. Szkoda,
że greckokatolicki arcybiskup
Światosław Szewczuk zmarnował kolejną okazje.
Dziś w sekretariacie Konferencji
Episkopatu Polski w Warszawie
odbyła się promocja wywiadu-rzeki pt. ‘Dialog leczy rany’,
autorstwa
greckokatolickiego
hierarchy Światosława Szewczuka z Ukrainy, używającego tytułu
arcybiskupa większego Kijowa i
Halicza. Wstęp do tej publikacji
napisał ks. kard. Stanisław Dziwisz. Spotkanie zorganizowała
Katolicka Agencja Informacyjna. Na sali obok autora zasiedli
między innymi ks. kard. Kazi-
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mierz Nycz, metropolita warszawski, i biskup Artur Miziński
z Lublina, sekretarz generalny
episkopatu, oraz prezydent Bronisław Komorowski, ambasador
Andrij Deszczycia i Piotr Tyma,
szef Związku Ukraińców w Polsce. Przedstawicieli rodzin ofiar
UPA jednak nie zaproszono,
chociaż, jak wcześniej zapowiedziano, miano poruszyć sprawy
ich dotyczące. [...]
Przede wszystkim, poza ustawicznym odmienianiem słów
‘dialog’ i ‘pojednanie’ przez
wszystkie przypadki zabrakło
konkretów, które odnosiłyby się
do nabrzmiałych relacji tak pomiędzy Polską a Ukrainą, jak i
pomiędzy Cerkwią greckokatolicką a Kościołem rzymskokatolickim na Ukrainie. Arcybiskup
Szewczuk, nawiasem mówiąc,
świetnie władający językiem
polskim, uchylił się od odpowiedzi na pytanie o stosunek Cerkwi do postaci Stepana Bandery
i ideologii banderowskiej, zasłaniając się brakiem odpowiedniej wiedzy. Było to bardzo nieszczere, bo przecież podwładni
mu biskupi i księża od lat biorą
czynny udział w gloryfikacji nacjonalistów ukraińskich, święcą
pomniki i epitafia tak samego
Bandery, jak i członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
i Ukraińskiej Powstańczej Armii
oraz SS Galizien. I jakoś „brak
wiedzy” im w tym nie przeszkadza.
Arcybiskup pytany z kolei o
‘mapę drogową’ rozwoju relacji
polsko-ukraińskich nie wspomniał ani słowem, jak i kardynał Nycz, o przypadającej w tym
roku 75. rocznicy apogeum ludobójstwa Polaków na Kresach
Wschodnich. [...]
Gość z Kijowa i metropolita
warszawski oraz organizatorzy
spotkania nie odnieśli się też do
faktu, że obecnie na Ukrainie
jest zakaz ekshumacji polskich
ofiar, a prawie 85% Polaków
pomordowanych przez UPA i SS
Galizien nadal nie ma swoich
grobów. Jak widać wspomniana
deklaracja pozostała tylko na
papierze. Szczególnie dotyczy to
zawartego w niej następującego
zdania: Widzimy też potrzebę

godnego upamiętnienia ofiar w
miejscach ich śmierci i największego cierpienia. [...]
Oczywiście sięgnę po wywiad-rzekę, ale wiele się po nim nie
spodziewam. Pomimo jego tytułu widać, że ‘zamiatanie pod
dywan’ trwa Cerkwii greckokatolickiej trwa nadal. Zresztą
nie tylko w tej sprawie co jako
prawnuk duchownego tego obrządku stwierdzam ze smutkiem.
Prawdziwego pojednania i przebaczenia jeszcze nie udało się
zbudować na fałszu i przemilczeniach. Szkoda, że greckokatolicki
arcybiskup Światosław Szewczuk
zmarnował kolejną okazje.”.
Nic dodać, nic ująć z tej wypowiedzi! Naturalnie słowa ks.
Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego to święto prawda, która zarazem wraca honor Polakom.
Zamiatanie pod dywan na
współczesnej Ukrainie, to tyż
prawda. A bohaterstwo zbrodniarza Bandery i innych ludobójców z OUN-UPA, to gówno prawda! W ostatnich tygodniach na naszych oczach, toczy
się bowiem niezwykle zażarta
bitwa o prawdę i honor naszego
narodu, tej walki przegrać nam
absolutnie nie wolno. Od dawna
wiadomo, iż kłamstwo powtarzane wielokrotnie, przez wielu
z czasem przyjmowane jest za
prawdę, po temu właśnie trzeba
dziś odważnie bronić prawdy.
Zdjęcie: Za drutem! To nie są
wcale żarty! Nam Polakom nie
jest wcale bowiem do śmiechu,
gdy na Ukrainie, co chwilę już
właściwie dochodzi do dość poważnych incydentów, o których
pisałem na swoim blogu wielokrotnie. Tam na Wołyniu i Podolu, na Polesiu i Pokuciu okrutnie zamęczeni ludzie, już 75 lat
czekają na godny pochówek, na
prosty krzyż na swojej mogile,
a współcześni Ukraińcy wzbraniają tego robić, póki my Polacy
nie zgodzimy się na oddawanie
czci publicznej, tym ludobójcom
z OUN-UPA, którzy Ich właśnie
bestialsko na setki sposobów
mordowali. Przecież to domaganie się piekła na ziemi, to podłość i wprost bezczelność w biały dzień! Zgroza!

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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PIEKŁO POLSKICH DZIECI NA KRESACH
WSCHODNICH
II
RPRZEŹ
NIEWINIĄTEK
Aleksander Szumański
Najwięcej dzieci ginęło w napadach, w których nacjonaliści ukraińscy dążyli do zgładzenia całej ludności polskiej
miejscowości.
Przykłady kilku masowych
zbrodni z liczbą zamordowanych dzieci w wieku do lat
14: w Ostrówkach w pow. lubomelskim na Wołyniu zginęło 204 dzieci do lat 14 na co
najmniej 474 zamordowanych
mieszkańców; w kolonii Maria
Wola w pow. włodzimierskim
(Wołyń) – 67 dzieci na 212
ofiar ogółem; w kolonii Lipniki, pow. kostopolski (Wołyń),
podczas napadu zginęło 53
dzieci, a troje zmarło później
wskutek ran na 179 osób zamordowanych ogółem; we wsi
Pyszówka, pow. Jaworów, woj.
lwowskie, wśród 54 zamordowanych ludzi było 22 dzieci;
we wsi Derżów, pow. Żydaczów, woj. stanisławowskie, w
liczbie 77 ofiar znajduje się 29
dzieci; w Berezowicy Małej,
pow. Zbaraż, woj. tarnopolskie, zginęło 28 dzieci na 99
zamordowanych.
Potworność zbrodni, którą
charakteryzuje tak wysoka
liczba zamordowanych dzieci,
jest powiększona okrucieństwem w sposobach zadawania
śmierci niewinnym i bezbronnym, dopiero zaczynającym
życie, istotom ludzkim. Oto
kilka przykładów z Wołynia:
We wsi Sytnica (pow. Łuck)
dwoje dzieci Władysława i Janiny Hulkiewiczów, jedno sześcioletnie, drugie sześciomiesięczne, banderowcy żywcem
zakopali; w osadzie leśnej Małuszka (pow. Kostopol) 13-letniemu Stasiowi Wojciechowskiemu zadano 19 ran kłutych
i duszono go sznurkiem; we
wsi Zamlicze (pow. Horochów)

pięcioro dzieci Usarskich porąbano siekierami, niemowlęciu połamano wszystkie
kosteczki i gnojem zatkano
usta; w Wiśniowcu Nowym
(pow. Krzemieniec) dziecko-noworodek Antoniego i Feli
Kozakowskich zostało rozbite o ścianę domu (ten sposób
zabijania małych dzieci był
bardzo częsty); we wsi Swinarzyn (pow. Kowel) paroletni
synek Lipskich został przybity
do stołu za język, a pozostałe
rodzeństwo zostało wrzucone
do studni; w kolonii Czmykos
Janince Kotas, lat 12, znajomy Ukrainiec ze wsi Czmykos
odrąbał nogi w połowie łydek,
zmarła z wykrwawienia w rowie przysypana cienką warstwą ziemi.
MĘKA OCALONYCH

Część tak bestialsko katowanych dzieci jednak przeżyła.
Niekiedy wracały do zdrowia nawet ciężko ranne, choć
wydawało się, że nie przetrzymają urazów – dzięki siłom natury i pomocy lekarzy
niemieckich oraz polskich w
szpitalach na Wołyniu, a także lekarzy sowieckich w szpitalach polowych i zwykłych,
do których przekazywali owe
ofiary partyzanci sowieccy
przemieszczający się w północno-wschodnich powiatach.
Na przykład Marianek Murawski z kolonii Głuboczanka
(pow. Kostopol) z pogruchotaną twarzą, odzyskał mowę
i mógł normalnie jeść, był leczony chirurgicznie dwa i pół
roku w szpitalach w Bystrzycach, Bereznem, Równem (na
Wołyniu) i w Kijowie, dokąd
ostatecznie został przewieziony po zajęciu Wołynia przez

Sowietów w 1944 r. Jednak
większość rannych dzieci nie
miała właściwej opieki medycznej – albo organizm był
dostatecznie silny, by poradzić
sobie sam, albo po jakimś czasie męczarni dzieci umierały.
Niektóre dzieci były poddane
przez oprawców torturom powodującym trwałe okaleczenia
i inwalidztwo. W sierpniu 1943
r. w szpitalu w Równem przebywała 11-letnia dziewczynka
z wykłutymi oczami. W szpitalu w Sarnach leczony był syn
gajowego z kolonii Chinocze
czteroletni Romek, któremu
banderowcy w czerwcu 1943
r. obcięli obie nóżki, a oboje rodziców zamordowali. U
wielu dzieci pozostały rozległe
oszpecające blizny po oparzeniach w płonących zabudowaniach oraz po ranach, jak np.
u Henia Janaczka z kolonii
Siomaki (pow. Kowel).
Tysiące polskich dzieci padły
ofiarą ukraińskich nacjonalistów. zamordowane, ranne i
sieroty. a także wszystkie, które ocalały...
Na Wołyniu i w Małopolsce
Wschodniej, gdzie w latach 40.
członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii
dokonali zbrodni ludobójstwa
na Polakach, prawdopodobnie
jedną czwartą ofiar stanowiły
dzieci. A więc blisko 30 tys.
Znacznie więcej straciło część
lub całą rodzinę, leczyło się z
ran i do końca życia, borykało
się i boryka z przeżyciami, które były ponad wytrzymałość
dziecięcej psychiki, a nieraz z
ciężkim położeniem spowodowanym przez zbrodnie. Są to
dane szacunkowe, bowiem zebrana dotąd dokumentacja nie

odzwierciedla wszystkich strat
ludzkich, a często nie jest znany wiek ofiar.
Zanim doszło do zbrodni ludobójstwa, narastała wrogość
części Ukraińców do Polaków.
Ze świata dorosłych nienawiść
przeniknęła do świata dziecięcego. W miasteczku Pistyń
w powiecie Kosów woj. stanisławowskiego już pod koniec
lat 30. dzieci zaczęły demonstrować pogardę wobec polskich kolegów. Córka sąsiada
Ukraińca [...] opluła swoją
rówieśniczkę Polkę, mówiąc
do niej szyderczo „ty Polko«„.
Podobna atmosfera była w
tym czasie w okolicy Chołoniewicz na Wołyniu (pow. Łuck),
gdzie ukraińscy chłopcy pasący krowy w lesie dotkliwie bili
polskie dzieci idące do kościoła i śpiewali „Mazury do dziury, Polaki do sraki, mużyki do
neba, bo ich tam potreba”.
Nieprzyjazne i groźne gesty
odczuwane były przez polskie
dzieci jako niezrozumiałe wyrzucenie z dotychczasowego
środowiska i poniżenie. A był
to dopiero początek gehenny.
Na razie do zniesienia.
NARASTA GROZA

Napady bojówek ukraińskich na
pojedyncze osoby i rodziny zaczęły się w 1942 r., a wiadomości o nich rozchodziły się szybko po okolicy, dorośli rozważali
okoliczności, dyskutowali, czy
będą następne. Dzieci przysłuchiwały się i traciły spokój. Po
jakimś czasie następowała zupełna zmiana domowych zwyczajów. Na północy Wołynia już
na przełomie lat 1942 i 1943 w
niektórych polskich koloniach
na noce wystawiano warty,
czuwano, by w porę wszcząć
alarm i uciec. Tam najwcześniej dochodziło do większych
zbrodni. Gdzieniegdzie spano
w ubraniach, by jak najprędzej
zbiec. Gdy Ukraińcy zaczęli
atakować całe polskie kolonie,
pomimo zimy, całe rodziny, z
dziećmi, i to małymi, zabierając
ze sobą pierzyny i inne okrycia,
nocowały w lesie, zagajnikach i
nawet w polu, byle nie dać zaskoczyć się w domu, z którego
niełatwo uciec.
Nawet najmniejsze dzieci odczuwały lęk, płakały, stwarzając
dodatkowe zagrożenie, a zimno
zakłócało sen. Zima była wtedy
długa, jeszcze w kwietniu w lesie leżał śnieg. Później nie było
łatwo, gdy padały deszcze. Urządzano różne schowki na terenie
gospodarstw, ziemne schrony w
sadach, na polach, przesiadywano w stogach, krzakach, skalnych wykrotach, na bagnach.
Każdy podejrzany odgłos w pobliżu kryjówki przerywał czujny

sen i wprawiał w przerażenie.
Niektóre dzieci chorowały. Leczono je domowymi sposobami,
nie zawsze z dobrym skutkiem.
Tymczasem banderowskie bojówki dopadały Polaków w kryjówkach. Wiele rodzin, przewidując, że nieunikniona jest ukraińska napaść, rozdzielało się,
kryjąc w różnych miejscach z
nadzieją, że ktoś z rodziny przeżyje. Niejednokrotnie, zwłaszcza w licznych rodzinach, część
dzieci musiała się ukrywać bez
dorosłych. Nieustające poczucie zagrożenia w dzień i w nocy
trwało na Wołyniu od pierwszych miesięcy 1943 r., a w Małopolsce Wschodniej od 1944
r. Wiele rodzin nie nocowało w
domach od kilku miesięcy do
jednego roku.
Z północnego Wołynia przenoszono się w bagniste rejony Polesia, zamieszkałe przez ludność
białoruską, i w pobliże baz partyzantki sowieckiej, gdzie banderowcy już nie grasowali. Zakładano tam obozy i koczowano
przez wiele miesięcy w najbardziej prymitywnych warunkach,
które dziś trudno sobie wyobrazić i które nie wszystkie dzieci
wytrzymały, umierając z chorób
i niedożywienia. Przy spalonej
wsi Budki Wojtkiewickie (pow.
Stolin), gdzie stale krążyły sowieckie oddziały partyzanckie,
od sierpnia 1943 r. do końca
stycznia 1944 r. w szałasach żyli
mieszkańcy czterech wsi z powiatu sarneńskiego: Perestaniec,
Omelno, Lado i Tatynne. Jeszcze dłużej istniał obóz uchodźczy założony przy polskiej samoobronie w kolonii Przebraże
(pow. Łuck). W ogromnym stłoczeniu na ogrodzonym zasiekami obszarze i pilnowanym przez
grupy samoobrony rodziny z
małymi dziećmi żyły w szałasach, ziemiankach i prowizorycznych drewnianych barakach
nawet rok czasu.
TYSIĄCE DZIECI PADŁY
OFIARĄ
UKRAIŃSKICH
NACJONALISTÓW

Tysiące polskich dzieci padły
ofiarą ukraińskich nacjonalistów. zamordowane, ranne i
sieroty. a także wszystkie, które ocalały...
Pod wpływem coraz straszniejszych wieści, widoków zmasakrowanych ludzi, oszalałych z
lęku uciekinierów spod noża i
siekiery, którzy przybywali do
miejsc jeszcze niedotkniętych
zbrodnią, zbiorowych mogił,
łun palonych gospodarstw –
coraz bliżej i częściej obserwowanych – lęk narastał, przechodząc w ciągły strach. Jakimże wstrząsem dla 11-letniej
Basi Targowskiej z osady Armatniów (pow. Łuck) był wi-
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dok Adama Mrozickiego upieczonego przez banderowców w
gorącym żużlu smolarni przy
nadleśnictwie Johanów. Obraz ten prześladuje ją do dziś.
Tak jak i doprowadza obecnie
starszą panią do panicznego
nastroju pewien szczególny
kolor nieba i szczekające psy,
przypominając dzień napadu
na Polaków w sąsiednich koloniach latem 1943 r.
RZEŹ NIEWINIĄTEK
Najwięcej dzieci ginęło w napadach, w których nacjonaliści ukraińscy dążyli do zgładzenia całej ludności polskiej
miejscowości.
Przykłady kilku masowych
zbrodni z liczbą zamordowanych dzieci w wieku do lat
14: w Ostrówkach w pow. lubomelskim na Wołyniu zginęło 204 dzieci do lat 14 na co
najmniej 474 zamordowanych
mieszkańców; w kolonii Maria
Wola w pow. włodzimierskim
(Wołyń) – 67 dzieci na 212
ofiar ogółem; w kolonii Lipniki, pow. kostopolski (Wołyń),
podczas napadu zginęło 53
dzieci, a troje zmarło później
wskutek ran na 179 osób zamordowanych ogółem; we wsi
Pyszówka, pow. Jaworów, woj.
lwowskie, wśród 54 zamordowanych ludzi było 22 dzieci;
we wsi Derżów, pow. Żydaczów, woj. stanisławowskie, w
liczbie 77 ofiar znajduje się 29
dzieci; w Berezowicy Małej,
pow. Zbaraż, woj. tarnopolskie, zginęło 28 dzieci na 99
zamordowanych.
Podczas napadu w Wigilię Bożego Narodzenia w 1943 r. na
Polaków w Ołyce (pow. Łuck)
w jednym z domów, gdzie zebrała się grupka osób, upowcy
kazali trzymać świecę małemu
synkowi Balbiny Mroczkowej i
oświetlać mordowanie jego matki, brata i innych osób. Na koniec mordu trzymający świecę

otrzymał cios siekierą w głowę
i stracił oko.
Po takich przeżyciach nie
wszystkie dzieci wróciły do
równowagi psychicznej. 14-letnia Stanisława Kasperkiewicz,
ranna w napadzie w 1943 r. w
kolonii Siomaki (pow. Kowel),
wprawdzie wyleczyła się z ciężkich obrażeń w szpitalu w Kowlu, ale nie zniosła ciężaru obecności przy makabrycznym mordowaniu rodziców – w 1945 r.
zmarła w szpitalu psychiatrycznym. Michalina Kownacka, lat
dwa, z kolonii Chaitówka (pow.
Łuck) straciła na zawsze mowę
na skutek szoku doznanego podczas ucieczki od upowców, gdy
matka czołgająca się w bruzdach
ziemniaczanych ciągnęła ją za
rękę.
INSTYKT ŻYCIA
Straszne okoliczności, zwykle
obezwładniające strachem i bezradnością, w niektórych dzieciach wyzwalały imponujący
instynkt życia.
Wyrywały się oprawcom, uciekały, zmieniały kryjówki. Po
odejściu napastników szukały
pomocy w innych domach, u
dziadków, wujków, ciotek i sąsiadów, nawet Ukraińców. Gdy
natrafiały na trupy i zgliszcza
lub pustkę, błąkały się samotnie,
nieraz kilka dni, zanim ktoś się
nimi zaopiekował – ktoś z dalszej rodziny, sąsiedzi. Siedmioletnia Zofia Król i pięcioletnia
Amelia Góral, z całkowicie wymordowanej kolonii Czmykos
(pow. Luboml), noc przesiedziały w kryjówce pod podłogą i następnego dnia samotnie poszły
do Lubomla – 12 km! Dotarły
tam, będąc już w bardzo złym
stanie, do cioci jednej z nich.
Ranna w nogę sześcioletnia Jadzia Dziekańska z Wyrki (pow.
Kostopol) przez 10 dni trwała
przy zabitej matce, żywiąc się
kłosami zbóż i pijąc wodę z ka-

łuży, aż znalazł ją i zaopiekował
się nią Ukrainiec ze wsi Werbcze, który przyjechał kosić zboże z pozostawionych polskich
pól.
Maleńkie dzieci nieraz nie rozumiały śmierci i tkwiły przy
zwłokach matki, płacząc i dopominając się o jej reakcję. W
osadzie Chrynów (pow. Włodzimierz) półtoraroczne dziecko
Jana i Marzanny Blicharzów z
odrąbaną ręką pełzało po martwej matce, wołając „mama”,
zaś siedmiomiesięczne dziecko
Wacława i Jadwigi Demków
z Jadwigina (pow. Łuck) ssało pierś martwej matki. Dzieci
starsze same przyłączały się do
uchodźców albo były zabierane
przez zorganizowane grupy Polaków, którzy po napadzie wracali zabrać do miasta niedobitki
i pochować zamordowanych. W
takich okolicznościach ocalało
sześcioro sierot po zamordowanych Kuncach z Ziemlicy (pow.
Włodziemierz Woł.).
Podczas panicznych ucieczek
przed banderowcami dochodziło
często do gubienia dzieci, które potem samotnie błąkały się
i albo podczas obław na niedobitki ginęły, albo ktoś się nimi
zaopiekował. Dwu i półletnia
Irenka Szczepańska z Błażenika (pow. Włodzimierz) „poszła
gdzieś sobie” w ciemnościach,
gdy ojciec przenosił przez rzekę jej młodszą siostrę, i sama
błąkała się po lesie dwie doby,
bez picia i jedzenia. Dziecko
nie przeżyłoby lub zostałoby zamordowane, gdyby nie natrafili
na nią i nie zabrali jej uciekający do miasta ludzie. Podczas
ucieczki przez lasy i bagna ze
Świętocina, z Głęboczycy i sąsiednich polskich kolonii (pow.
Włodzimierz) zagubienia dzieci
nie były rzadkością. Los części jest nieznany, jak np. trojga
dzieci Michała i Heleny Winiarskich z Głęboczycy czy małej
dziewczynki z kolonii Pendyki

(pow. Kostopol). W kolonii Lipniki (pow. Kostopol) podczas
nocnego napadu w strzelaninie
i pożarze ściganej przez banderowców matce wypadł z rąk
półtoraroczny późniejszy polski kosmonauta Mirosław Hermaszewski. Dobrze opatulony
przeleżał w śniegu do rana i został znaleziony przez ojca.
Tysiące polskich dzieci było
skazane na tułacze życie, w głodzie, bez odpowiedniej odzieży
i obuwia, nieraz w łachmanach,
pod gołym niebem, tymczasowo
żyjąc w brudnych i zatłoczonych
pomieszczeniach,
komórkach
itp., w obozach przejściowych
dla wywożonych na roboty do
Rzeszy, tygodniami jadąc na zachód w pociągach wysadzanych
w powietrze przez partyzantki.
Ginęły nawet i traciły rodziców podczas alianckich bombardowań niemieckich fabryk
czy miast, gdzie pracowali ich
opiekunowie oraz starsze dzieci. Uchodźcy trafiający na teren
Generalnego
Gubernatorstwa
otrzymywali pomoc Polskich
Komitetów Opiekuńczych, oficjalnej instytucji pod okupacją
niemiecką, ale ich potrzeby były
zaspokajane w minimalnym zakresie.
Sieroty, jeśli nie zostały przygarnięte przez dalszą rodzinę
lub obcych ludzi, były umieszczane w sierocińcach i ochronkach, prowadzonych przez
domy zakonne, parafie i Polskie
Komitety Opiekuńcze na terenie
Generalnego Gubernatorstwa.
Kilka punktów pomocy sierotom było na Wołyniu, wszystkie prowadzone przez Kościół
rzymskokatolicki: w Łucku, we
Włodzimierzu Wołyńskim, w
Horochowie. Wołyńskie sieroty
przebywały w ochronkach m.in.
w Chełmie, Lublinie, Puławach,
we Lwowie, w Rymanowie,
Krakowie, Pieskowej Skale.
UKRAINIEC RATUJE
Zdarzało się, że błąkającymi się
czy tkwiącymi w jednym miejscu w przestrachu sierotami
zajęły się rodziny ukraińskie,
narażając się poważnie banderowcom. Musiały znalezione
dzieci ukrywać, udawać, że to
ich własne lub z dalszej rodziny, zanim nie znalazł się polski opiekun. Niektóre w tych
ukraińskich rodzinach pozostały. Wtedy musiały nauczyć się
ukraińskich modlitw, płynnej
mowy i zwyczajów, by nie zdradzić swego pochodzenia, które
z czasem zacierało się w ich pamięci. Otrzymywały nawet nazwisko przybranych rodziców.
Obok sytuacji, gdy nowi ukraińscy rodzice obdarzyli dziecko
takim uczuciem, że nie chcieli
go oddać dalszej rodzinie, która
je odnalazła (tak było z kilkumiesięczną córeczką nauczyciela Jana Jusufa zamordowanego z
żoną i pozostałymi dziećmi we
wsi Kamienna w pow. Sarny),
zdarzały się całkiem odwrotne:
zabranie dziecka, by wykonywało niewolniczą pracę w go-
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spodarstwie, złe traktowanie,
bicie, poniżanie i głodzenie. Takiego losu doznała ośmioletnia
Rozalka Bojko z kolonii Teresin
(pow. Włodzimierz). Na szczęście odszukał ją i odebrał stryj.
Przez pół roku spodziewał się
każdego dnia i nocy śmierci
Edzio Szpryngel z kolonii Balarka (pow. Łuck), który wraz z
matką i bratem został zgarnięty
podczas obławy na ukrywających się w lesie Polaków. Zostali przekazani do banderowskiego gniazda w Stydyniu (pow.
Kostopol), a tam postanowiono
najpierw wykorzystać ich do
pracy i przydzielono gospodarzom: matkę z młodszym bratem
do jednego, a Edzia do drugiego. Z nieznanych powodów UPA
jakby zapomniała o mającej nastąpić egzekucji i przeżyli.
ZAPOMNIANE W OJCZYŹNIE
Nawet najsilniejsze jednostki, których – jak się wydaje – późniejsze losy potoczyły się dobrze, nie uwolniły
się od traumy. Zwłaszcza te,
które widziały makabryczną
śmierć bliskich. Przypominające się od czasu do czasu
dręczące koszmarne obrazy,
sny z mordami i ucieczkami, sygnalizowane otoczeniu
krzykami przez sen, stany lękowe i depresje, trudności z
komunikacją społeczną, wraz
z wiekiem nasilająca się tęsknota do przerwanego dobrego dzieciństwa – to przykłady
najczęstszych zaburzeń u ocalałych z ludobójstwa. A występowały też ciężkie zaburzenia
psychiczne, uniemożliwiające
samodzielne życie.
Łatwiej ofiarom pogodzić się z
tym, że w PRL nie były zauważane i nie miały możliwości
tworzenia własnego środowiska, lecz trudniej zrozumieć,
że w III Rzeczypospolitej ich
starania o przywrócenie pamięci ofiar oraz gehenny ludności polskiej Wołynia i Małopolski są traktowane przez
elity władzy jako przejawy
nacjonalizmu. By nie powiedzieć, co się stało, ludobójstwo
nazywane jest – walkami bratobójczymi.
Tysiące polskich dzieci padły
ofiarą ukraińskich nacjonalistów. zamordowane, ranne i
sieroty. a także wszystkie, które ocalały... przekazuje Ewa
Siemaszko.
Autorka jest badaczem losów
Polaków podczas II Wojny
Światowej i w latach powojennych, szczególnie zaś stosunków polsko-ukraińskich.
Współautorka – wraz z ojcem Władysławem Siemaszką – dwutomowej wybitnej
historiografii „Ludobójstwo
dokonane przez nacjonalistów
ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945”.
Źródła:
http://www.historia.uwazamrze.pl/artykul/858290//5
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75. rocznica ludobójstwa KWIECIEŃ 1943
Stanisław Żurek

1 kwietnia 1943 roku:
We wsi Aurelin pow. Hrubieszów
Niemcy z Ukraińcami zamordowali w jednym domu 7 Polaków;
Z. Konieczny podaje, że mordu
dokonali sąsiedzi – Ukraińcy (Z.
Konieczny: Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na ludności cywilnej w południowo-wschodniej
Polsce 1941 – 1947, Przemyśl
2001, s. 155; S. Jastrzębski..., s.
89, lubelskie).
We wsi Harajmówka pow. Łuck
Ukraińcy zamordowali 75-letniego Franciszka Imberga.
We wsi Porwonicz pow. Horochów: „Koło Horochowa w dniu
1 kwietnia 1943 roku napadli na
gospodarza w Porwoniczu pana
Makowskiego. Jego wnuczka
uciekła do służącej, to ją jakoś
uratowała, a tych państwa Makowskich to tak zmasakrowali,
zrąbali, że po kawałku do zbitej
z desek zwykłych trumny kładli”.
(Wspomnienia Józefy Wolf z
domu Zawilskiej; w: http://wolyn.
freehost.pl/wspomnienia/aleksandrowka-jozefa_wolf.html).
We wsi Skulin pow. Kowel
Ukraińcy zamordowali w lesie
Jana Talagę, lat 47.
W kol. Spalony Młynek pow. Kostopol podczas drugiej pacyfikacji
ukraińsko-niemieckiej
spalono
żywcem chorych na tyfus około 6
Polaków.
W nocy z 1 na 2 kwietnia:
We wsi Cichobórz pow. Hrubieszów:
„01//02.04.1943
r.
nacjonaliści ukraińscy zamordowali gajowego, Polaka NN.” (Prof.
dr hab. Leszek S. Jankiewicz:
Uzupełnienie listy strat ludności
polskiej /…/. W: Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach
Południowo-Wschodnich. Seria
– tom 8, Kędzierzyn-Koźle 2016.
Za: Ludobójstwo OUN-UPA tom
8 - Stowarzyszenie Kresowian …
).
We wsi Majdan pow. Nadwórna
banderowcy obrabowali i spalili
część polskich gospodarstw oraz
zamordowali 10 Polaków.
2 kwietnia:
W kol. Aleksandrówka pow. Łuck
Ukraińcy zamordowali 9 Polaków.
„2 kwietnia 1943 roku Ukraińcy
wpadli do stryja Polika, a tam akurat zeszli się bratankowie uradzić,
gdzie kto dziś ma wartować i tylko
weszli do domu, nawet nie zdążyli
broń zabrać ukrytą u stryja, jak
Ukraińcy bestialsko wpadli, otworzyli drzwi i zasiekli z karabinu
maszynowego i od razu czterech
położyli na miejscu, a resztę dostali tak, że byli tak pobici, pokłuci
sztyletami, że Szczepanko lat 16
miał 14 noży wbitych w piersi, a
Mietkowi i Marianowi to połamali
kości w nogach i rękach, że ubrać
nie można było. Prawdopodobnie Marian miał rewolwer w
kieszeni i ostrzeliwał się i zabił
4 Ukraińców, ale oni zabrali
swoich, aż potem ktoś z nich to
wydał. Słysząc te strzały u stryja
Polika mój ojciec co przyszedł od
Wysockiego Kazimierza, bo kupił
od niego konia, tylko co usiadł i
mama daje mu kolację, ale szybko
wyszedł z domu, a już ulicą jedzie
trzech bandytów. Padł na ziemię i
posunął się ku piwnicy i leży, a oni

podeszli do okna i zauważyli, że
ojca w domu nie ma, to wrzucili
do domu granaty, a mama słysząc
te strzały uklękła i modliła się
głośno: kto się w opiekę podda
Panu Swemu… A siostra Lodzia
leżąc na łóżku w kuchni karmiła
swoją córkę Basię piersią, a ten
granat wpadł w samą kołyskę,
ranił bardzo mamę w nogę prawą
z pośladkiem i ręka prawa, dwa
palce dolne odbite. Krwi pełno w
butach, aż chlupie z buta, dom się
pali, a mama wynosi odzież, poduszki i co może ratuje. Pada w
końcu zemdlona z upływu krwi.
Lodzia na huk granatu rzuca się
z łóżka na podłogę i odłamek
wpada jej wprost do oka lewego,
a dziecku nic, tylko z wierzchu
była kołderka, a cała posiekana
Lodzia zdobyła siły i jakoś mamę
zawlekła do sąsiadów z dzieckiem. Ale sama miała wrócić
do domu, aby coś wziąć, to już
pełno bandytów na podwórzu.
Zaprzęgają konie do wozów,
ładują wszystko z mieszkania i
ze spiżarni, zboże z magazynu i
zaczynają palić. Bydło wyprowadzili, a Lodzia widząc to wróciła
do dziecka i mamy. Za chwilę całe
gospodarstwo w płomieniach.”
(Wspomnienia Józefy Wolf z
domu Zawilskiej; w: http://wolyn.
freehost.pl/wspomnienia/aleksandrowka-jozefa_wolf.html).
“Leokadii Grzybowskiej trudno
się pogodzić ze zmarnowaniem
wszystkiego, co było w jej Aleksandrówce koło Łucka. Połowę
mieszkańców stanowili Zawilscy,
rodziny synów i braci jej babki
Aleksandry, od której imienia
nazwano wieś. Dzisiaj do Aleksandrówki nie ma drogi. Jedziemy
tam, posługując się mapą, którą
Wołyniacy narysowali na podstawie przedwojennych planów,
bo po polskich miejscowościach
nie ma śladu. Jedziemy wzdłuż
lasu, potem przez środek pola.
Mamy wrażenie, że się gubimy,
ale dawna mieszkanka tych
ziem po linii lasów i sobie tylko
znanych znakach wskazuje drogę.
Docieramy do Aleksandrówki.
Wokół gładkie pole, nie zaorane
i nie zasiane. - Na wiosnę, jak
się orało, ta ziemia pachniała
chlebem - mówi Leokadia Grzybowska. - Śliczna była ta ziemia,
sady, piękne kwiaty, pasieki przy
każdym domu, ogromne pola
dojrzałych winogron. Wszystko
Ukraińcy zniszczyli. Tu były
eksportowe młyny, które mełły
na eksport mąkę. Wołyńską mąkę
uważano za najlepszą. Leokadia
Grzybowska może, jak powiada,
podziękować Ukraińcom, że jest
ślepa, a w nodze i całym boku
ma pełno śladów po odłamkach
od granatu, który do jej domu 2
kwietnia 1943 r. wrzucił sąsiad
o nazwisku Wołoszyn. Pamięta,
że ojciec powtarzał: “Zawsze
pamiętaj, brat daleko, siostra
daleko, a sąsiad za miedzą”. I
właśnie ten sąsiad powiedział
potem, że szkoda mu Lodzi i
Antosi, tylko ojca chciał zabić.
Leokadia Grzybowska ma wielu
przyjaciół Ukraińców. Prowadzi
nas do Mykoły Stasiuka. Jego
rodzice schowali Irenkę, której

matka postrzelona umarła w polu.
Irenka długo leżała przy matce,
ale gdy się zorientowała, że ona
nie żyje, przybiegła do Stasiuków.
Znała ich, bo z Mykołą razem się
bawili. - Ja jeszcze mały byłem.
To straszne bandyctwo było. To
nie po naszemu - mówi Stasiuk.
Po dwóch tygodniach jego matka
zawiozła Irenkę do Polaków w
Łucku. Irena do dzisiaj mieszka w
Polsce i dwa lata temu przyjechała
mu podziękować”. (Jadwiga
Nowakowska: Pojednanie na
cmentarzu. “Wprost” nr 28/2003;
za: https://www.wprost.pl/46245/
Pojednanie-na-cmentarzu).
W miasteczku Berezne pow. Kostopol zmarł 3-letni chłopiec Józef
Kuligowski ranny w napadzie na
wieś Lipniki w nocy z 26 na 27
marca 1943 r.
We wsi Józefówka pow. Równe
upowcy zamordowali 5 Polaków
(“Na Rubieży” nr 46/2000).
We wsi Polanówka pow. Kostopol: „Żurawski Aleksander 1917
- 02.04.1943 (zamordowany na
Polanówce)” (http://wolyn.ovh.
org/opisy/polanowka-03.html).
W powiatowym mieści Równe
woj. wołyńskie zmarł 53-letni
Jan Paczkowski od ran zadanych
przez Ukraińców.
W kol. Rudnia Łęczyńska pow.
Kostopol w pacyfikacji ukraińskoniemieckiej zabitych zostało około
200 Polaków, ich mogiłę napotkali
żołnierze AK „Bomby” 14 sierpnia 1943 roku (Cz. Piotrowski:
Przez Wołyń i Polesie na Podlasie,
Warszawa 1968, s. 30).
We wsi Wyrka pow. Kostopol
Ukraińcy podstępnie uprowadzili i zamordowali komendanta
samoobrony Jana Skibę, lat 30.
„Urodziłem się 9 sierpnia 1912
r. we wsi Siedlisko gmina Stepań,
powiat Kostopol, z ojca Antoniego
i Kamili z domu Domalewska.
(….) W Siedlisku komendantem
samoobrony był Władysław Wiatr
(Gracjan Wiatr - red), w Wyrce
Lucjan Feliński- sierżant rezerwy, a w Hucie sierżant Hieronim
Konwerski. Potrzebny nam był
główny dowódca i na ogólnym
zebraniu w szkole w Wyrce został
jednogłośnie wybrany porucznik
rezerwy nauczyciel w Wyrce Jan
Skiba. Nie chciał przyjąć tego
stanowiska, lecz na usilną prośbę
zebranych wyraził zgodę. Otóż
tenże Jan Skiba zaczął się starać
o broń, a dowiedziawszy się, że
jest jakaś broń u kogoś z Polaków
we wsi Brzezina, wybrał się tam
z Bolesławem Brzozowskim. Gdy
minęli Wyrobki, Szymonisko i
zbliżali się do Brzeziny, zostali
zatrzymani przez 5 ludzi, którzy
tłumaczyli, że są partyzantami
radzieckimi i chcą go zaprowadzić
do swojego dowództwa, w celu
zawiązania współpracy. Paliło
się ognisko przy którym siedziało
kilka kobiet wracających do swoich domów do Wyrobek, do których
chodziły na noc. Kto później
przejeżdżał lub przechodził koło
tego ogniska był zatrzymany. Pod
wieczór zaczęli powoli zwalniać
zatrzymanych, a gdy przyszła
pora na B. Brzozowskiego, ten
skorzystał z nieuwagi bandytów,
bo okazało się, że nie byli to par-

tyzanci rosyjscy i zaproponował
Skibie ucieczkę. Ten odpowiedział,
że nie czuje się na siłach i ze to już
jego śmierć. Zanim B. Brzozowski
wrócił do Wyrki i powiadomił o
uprowadzeniu Skiby nastąpiła
noc, a w nocy nikt nie miał odwagi
ruszyć na jego poszukiwanie. Na
drugi dzień ledwie świt, oddział
naszych chłopców pod dowództwem Ł. Felińskiego wyruszył do
Brzeziny. Do nich dołączył jeszcze
kolega Skiby, Michał Lewicki, też
nauczyciel. Śladów żadnych nie
było, doszli aż do zabudowań pod
Policami, gdzie były pokopane
doły jeszcze przed wojną w celu
poszukiwania kamienia. Gdy tam
zaczęli pytać miejscowych gospodarzy ukraińskich, ci zeznali, że
wczoraj wieczorem szli koło nich
jacyś uzbrojeni ludzie, poza tym
nic nie widzieli ani nie słyszeli.
Obok tych kamieniołomów stał
rozłożysty dąb, a pod nim wysoka trawa. Zauważono, że trawa
tam jest wydeptana, gdy zaczęto
po tej trawie szukać, M. Lewicki
spostrzegł krawatkę Skiby, wtedy wszyscy byli już przekonani,
że tam zginął, był w dole. Wzięto
z płotu długą żerdź i tą żerdzią
wyciągnięto zwłoki Jana Skiby,
poprzednio ukrzyżowanego na
tym dębie głową w dół, bowiem
były poprzebijane gwoździami
ręce i nogi, a głowa podwójnej
wielkości była dowodem, że tak
go zamordowali. Miał na policzku
wyciętą swastykę hitlerowską, że
niby oni złapali szpiega niemieckiego, że niby zrobili to rosyjscy
partyzanci. Miał w dowodzie
wpisane miejsce urodzenia Westfalia, bowiem rodzice jego byli
wywiezieni w I Wojnę Światową z
Poznania na przymusowe roboty
do Niemiec. Po zamordowaniu
przywiązali duży kamień drutem
kolczastym i wrzucili go do tych
dołów. Okazało się później, że
byli to miejscowi Ukraińcy pod
dowództwem syna popa z Czartoryska. Tak zginął nasz dowódca,
który został pochowany na cmentarzu katolickim w Wyrce”. (Fragment wspomnień Antoniego Gutkowskiego spisanych w latach
1983/84. Autor zmarł w 1986
nie doczekawszy się publikacji.
Opublikowano je w 2004 r pt.
„Wołyń. Moje Wspomnienia z lat
1916-1943”. Redakcja KSI miała
możliwość zapoznać się z nimi
dzięki rodzinie czyli Halinie Poros, bratanicy autora.).
3 kwietnia:
W kol. Banasówka pow. Łuck
Ukraińcy zamordowali 24 Polaków.
We wsi Ledochówka pow. Dubno został zamordowany przez
banderowców w lesie gajowy
Boguszewski (“Na Rubieży” nr
30/1998).
We wsi Chotiaczów pow.
Włodzimierz Wołyński Ukraińcy
zamordowali
54-letniego
Władysława Wiśniewskiego.
4 kwietnia:
W miasteczku Mizocz pow.
Zdołbunów Ukraińcy zamordowali 37-letniego Aleksandra
Ławryńczuka.
W majątku Żurne pow. Kostopol
zmarła 3-letnia dziewczynka Zo-

fia Budzyńska, c. Stanisława z
odniesionych ran podczas napadu
na wieś Lipniki w nocy z 26 na 27
marca 1943 r.
5 kwietnia:
Na drodze z Lubieszowa do
Małych Hołob pow. Kamień
Koszyrski, w lesie pomiędzy
Pniewem a Skomorochami zamordowany został przez Ukraińców
(trzech milicjantów) ks. Józef
Szostak i zakonnik Piotr Mojsijonek (Dębowska Maria, Popek
Leon: Duchowieństwo diecezji
łuckiej. Ofiary wojny i represji
okupantów 1939 – 1945; Lublin
2010, s. 150 – 151).
W kol. Pokosy pow. Równe
Ukraińcy z sąsiedniej wsi zamordowali co najmniej 6 Polaków.
We wsi Tomaszgród pow. Sarny
policjanci ukraińscy bestialsko torturowali Stanisława Garbowskiego w wyniku czego po
kilku dniach zmarł.
6 kwietnia:
We wsi Hranie pow. Sarny upowcy wymordowali kilkanaście
polskich rodzin liczących około
100 osób, w tym 13 osób z rodziny Pierzeckich, 24 osób z rodziny Bielawskich. Ukraińcy otaczali domy, zmuszali do kopania
dołów, potem pojedynczo osoby
dusili sznurem lub zabijali ciosem
noża w serce i wrzucali do dołu
(Siemaszko..., s. 753). „6.04.43
Był to wtorek, gospodarze jak
to na wiosnę wywozili na pola
obornik i zrzucali go z wozu na
pole, co pewną odległość. Córki
Piotra Pierzeckiego Genowefę i
Ludwikę oraz ich kuzyna Jana
Pierzeckiego właśnie przy takich
pracach zastał napad bandy na
wioskę. Uciekły więc do lasu.
Ojciec Jana Pierzeckiego Narcyz
wrócił wozem do domu... Podczas gdy banderowcy z UPA palili i
zabijali pierwszych mieszkańców
wioski (Tomasza Bielawskiego
wraz z rodziną) Władysław Pierzecki mąż Janiny Bielawskiej
uciekł na pole i zagrzebał się w
jednej ze świeżo przywiezionych
kup obornika. Widział stamtąd
jak mordują jego rodzinę i innych
mieszkańców, jak palą polskie
domy. Nocą uciekł do lasu. On i
Jan Pierzecki po wojnie wyemigrowali do USA. W latach 70-tych
przyjechał Władysław Pierzecki
do Polski i pojechał na Ukrainę
do Hrań. Pozostała tam jedynie
studnia Piotra Bielawskiego.
/.../ Tomasz Bielawski s. Piotra i
Dominiki mieszkał w Hraniach.
Ożenił się w Kościele katolickim
z Ukrainką Katią (Katarzyną).
Został zamordowany na wygonie za domami wraz z żoną i
dwoma małymi synami. Mordów
dokonywały bandy UPA. Miejscowi Ukraińcy czy to ze strachu
czy przekonania nie brali w tym
udziału. Było to 6 kwietnia 1943 r.
Polskie domy zostały spalone.
Wykaz zamordowanych w Hraniach 6 kwietnia 1943 r Zakopani
w stodole Andrzeja Bielawskiego:
1 Dominika (Domicela) Bielawska zd Pierzecka
2-5 Andrzej Bielawski jego żona
Paulina, synowie Paweł i Aleksander
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6-8 Narcyz Bielawski jego żona
Malwina, syn Józef
9-10 Jan Bielawski i jego żona IN
11-16 Piotr Bielawski syn Andrzeja jego żona IN,4 dzieci IN
17-20 Tomasz Bielawski syn Piotra, jego żona Katia (Ukrainka),
2 synów
Zakopani w stodole Adama Pierzeckiego:
1-2 Adam Pierzecki i jego żona
Emilia
3-5 Janina Pierzecka zd Bielawska, dzieci Julian i Roman
6-10 Narcyz Pierzecki jego żona
Stefania, dzieci Kazimierz, Narcyza, Janina
11 Anastazja Pierzecka zd
Turowska
12 Karol Turowski ojciec
Anastazji (w dniu 6.04.1943
przyjechał w odwiedziny ze wsi
Osowa)
13 Bielawski Marian syn Narcyza (jako jedyny z rodziny
Bielawskich pochowany z Pierzeckimi)
Szczegółowych informacji o
miejscu zakopania zwłok udzielił
w 1970 roku mieszkaniec Hrań
Ukrainiec Gil, sąsiad Piotra Pierzeckiego. Opowiadał również,
że Polacy spędzeni w jedno
miejsce byli pilnowani przez
Ukraińców i pojedynczo zabijani.
Następnie ich domy spalono”.
(Andrzej Drabczyk; w: www.
stankiewicze,com/ludobojstwo.
pl).
W kol. Kopytów pow. Równe
Ukraińcy bestialsko zamordowali
21-letnią Polkę, Tatianę Smirnow.
We wsi Tryputnie pow. Sarny:
“Również 6.04.1943 ta sama
banda UPA, (która napadła na
Hranie) zamordowała polskich
mieszkańców w Tryputni, m.in.
rodziny dwóch braci Sakiewiczów”. (Andrzej Drabczyk w:
www.stankiewicze,com/ludobojstwo.pl). “Dowódca zjednoczonych oddziałów partyzanckich
rówieńskiego obwodu Fiodorow
w meldunku do Ukraińskiego
Sztabu Ruchu Partyzanckiego z
dnia 28.5.1943 r. donosił m.in.:
“Podstawowa działalność nacjonalistów w ostatnim okresie
ukierunkowana jest na zniszczenie
ludności polskiej, polskich wsi.
(...) W rejonach Stepań, Dereźne,
Rafałówka,
Sarny,
Wysock,
Włodzimierzec, Klewań i innych nacjonaliści przeprowadzają
masowy terror w stosunku do
ludności polskiej, przy czym
należy podkreślić, że nacjonaliści
nie rozstrzeliwują Polaków ale
rżną ich nożami i rąbią toporami
niezależnie od wieku i płci. We
wsi Tryputni zarąbali 14 polskich
rodzin, następnie zaciągnęli zabitych do domu i podpalili. (...) We
wsiach Berezne, Czajkowo, Cechy
(rejon włodzimierzecki i wysocki)
nacjonaliści wyrżnęli całą ludność
i spalili ponad 200 zabudowań.”
(Prof. dr hab. Władysław Filar:
Wołyń w latach 1939 – 1944;
w:
http://newsgroups.derkeiler.
com/Archive/Soc/soc.culture.polish/2008-11/msg00676.html).
7 kwietnia:
We wsi Butejki pow. Kostopol w walce z UPA zginęło 18
Polaków z samoobrony w Hucie Stepańskiej i 3 partyzantów
sowieckich dowodzonych przez
Józefa Sobiesiaka „Maksa”. „W
kwietniu 1943 roku przyjechał do
Huty oddział „Maksa” składający
się z 50 osób. Byli to przeważnie

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
Ukraińcy, którzy nie popierali
likwidacji Żydów i mordowania
Polaków. /.../ We wsi ukraińskiej
Butejki położonej najbliżej Huty
był młyn wodny, którego kierownikiem był Libner. Gdy zaczęły
się mordy Polaków, Libner z całą
rodziną wyjechali do Huty. W dniu
kiedy partyzanci nocowali w Hucie, dwie dorosłe córki Libnera
pojechały do Butejek po resztę
swoich rzeczy jakie zostały, nie
ryzykując niczym, bowiem wieś
Butejki była najspokojniejszą wsią
ze wszystkich, które nas otaczały.
W godzinach popołudniowych
przyjechała dość duża grupa bandytów (około 500 osób) z zamiarem odpoczynku i na drugi dzień
napadu na Hutę. Zajęli całą wieś
Butejki, rozeszli się po chatach,
a dowódcy bandy zajęli szkołę
położoną w sąsiedztwie młyna i
mieszkania Libnerów. Spotkali
dwie młode kobiety Mariannę i
Helenę Libner i zaangażowali je
do gotowania posiłku. Te dwie
panny uratował fakt, że nikt ich
z przybyłych nie znał, a także
znajomość języka ukraińskiego,
bowiem od urodzenia mieszkały
w Butejkach. Wśród dowódców było 2 Niemców, którym
pokazywano na mapie miejsce
położenia Huty, oraz z której strony należy dokonać ataku. Był
to niezbity dowód z jakim zamiarem przyjechali do Butejek. Po
spożyciu posiłku i dobrym popiciu
zapragnęli zabawić się w szkole.
Sprowadzili młode dziewczęta ze
wsi i zaczęła się zabawa na całego.
Wtedy Libneranki korzystając
z ciemnej nocy, wymknęły się z
tej zabawy i przyleciały do Huty
powiadamiając, że do Butejek
zjechało mnóstwo bandytów i
jutro szykują napad na Hutę. Za
kilka minut partyzanci byli gotowi
do wyjazdu do Butejek w celu
stoczenia bitwy z bandą. Gdy się
zbliżyli do Butejek wszyscy spali,
tylko czuwały warty ustawione
od strony Huty, które należało
zlikwidować. Po zlikwidowaniu
wart, oddział dostał się do Butejek, aby oświetlić wieś. Podpalono
parę budynków i wtedy zaczęła się
bitwa, a właściwie ucieczka bulbowców tylko w bieliźnie do rzeki
Mielnicy. W tej rzece najwięcej ich
zginęło, a nielicznym udało się tylko przeprawić przez rzekę i tam
dopiero ustawili broń maszynową
i rozpoczęła się bitwa. Do szkoły
też w tajemnicy podeszli partyzanci i została pobita cała grupa
dowódców z Niemcami na czele.
Banda poniosła dotkliwą klęskę i
musiała zbierać przez 3 miesiące
siły, żeby zaatakować Hutę.
Zginęło ich wtedy ok. 200 osób i
całe dowództwo. Ze strony partyzantów poległo trzech i ciężko
ranny dowódca, którego pozostali
partyzanci odwieźli do Sopaczewskiej Huty, a stamtąd samolotem
do Moskwy. Naszych obrońców
zginęło 18 osób: z Huty – Zygmunt Lipiński, Czesław Lipiński,
Józef Drozdowski, Jan Kuczyński,
Jan Borawski i Jan Libner i 12
uciekinierów których nazwisk nie
znam. Spośród bandy zginął znajomy Cedzik, który był setnikiem
bandy.” (Fragment wspomnień
Antoniego
Gutkowskiego
spisanych w latach 1983/84; jw.).
W kol. Mańków pow. Horochów
Ukraińcy zamordowali 3 Polaków: „7 kwietnia 1943 r. wieczorem Ukraińcy napadli na dom,

gdzie mieszkał Polak p. Malec,
nauczyciel z rodziną. Udało im
się umknąć bocznym wejściem.
Tego samego wieczoru napadli na
innego Polaka, też nauczyciela, p.
Wacława Różalskiego. Tego zastrzelili we własnym jego mieszkaniu. Trzeci napad tego samego
wieczoru dokonany został na dom,
p. Władysława Pejtę, do którego
nieco wcześniej przyszedł Józef
Wolski – sąsiad. Na stukanie do
drzwi i głos znajomego Ukraińca,
by otworzyć drzwi, otworzyła Pejtowa. Zaraz do mieszkania wpadło
kilku Ukraińców sąsiadów. Pejtowa wraz z trójką dzieci ukryła
się w krzakach. Po jakimś czasie
cichutko weszła do mieszkania,
ale tam już nie było nikogo. Na
drugi dzień rano przyszła Wolska
zapytać, dlaczego jej syn Józef nie
wrócił do domu. U Pejty był mały
piesek pokojowy i on to z nosem
przy samej ziemi odnalazł ślady
uprowadzonych do budynków
mego sąsiada Ukraińca Baraboszki. Z wielkim płaczem wołały
„Baraboszko, wypuśćcie naszych,
których uprowadziliście.” Wulgarnymi słowami odpędzał ich
od swoich budynków. Ludzie
pracujący w polu słyszeli to. Pejtowa wyjechała z dziećmi do
Łucka, a Wolska przez jakieś 3
tygodnie codziennie przychodziła
pod budynki Baraboszki z wielkim płaczem wołała „Baraboszko,
gdzieście zakopali mego syna
Józia, abo i mnie zabijcie.” Ten
głos zbolałej Matki Polki mam
w uszach do tej pory. Baraboszko przychodził do mego domu i
mówił „Głupia stara baba myśli,
że odnajdzie swego syna. Jak
mi na dłoni wyrosną włosy, wtedy ona odnajdzie swego syna.”
Włosy mu na dłoni nie wyrosły, a
za miesiąc, bo 7 maja odnaleziono zamordowanych, zakopanych
ok. 3 km od domu. Byli związani
kolczastym drutem. Pejta miał
wyrwany język, połamane ręce i
nogi, na całym ciele miał 73 rany
kłute nożem czy bagnetem. Wolski też na ciele miał wiele ran od
noża. Mój już śp. Brat pomagał
myć i ubierać, a także wkładać do
trumien. Później opowiadał, jak
byli zmasakrowani. Pochowano
ich na cmentarzu parafialnym w
Zaturcach na Wołyniu. W 1999 r.
byłem na tym miejscu, gdzie był
kiedyś cmentarz polski. Rosły tam
ziemniaki i buraki, choć w pobliżu
był duży kawał zarosłego zielskiem ugoru. Na drugiej połowie
cmentarza szumiały krzaki i drzewa „wiatrosiejki”. Po grobach
nie było śladu”” (Aleksander Kulawiak, były mieszkaniec kolonii
Mańków; w: http://dziennik.artystyczny-margines.pl/zbrodnieupa-relacja-aleksandra-kulawiaka
; ze zbiorów Ewy Siemaszko).
We wsi Rudniki pow. Łuck
Ukraińcy zamordowali 40-letnią
Anielę Borek i jej 16-letnią córkę
Józefę.
W leśnictwie Tartak koło uroczyska Zamakowiszcze pow. Łuck
policjanci ukraińscy, którzy porzucili służbę na posterunku w
Kołkach, zamordowali 8 Polaków
oraz 3 – 4 Rosjan, zbiegłych
jeńców. Młodego chłopca Józefa
Hulkiewicza przywiązali do wozu,
za którym musiał biec – znaleziono go martwego w sągu drewna z
licznymi ranami kłutymi.
8 kwietnia:
W kol. Brzezina pow. Sarny

upowcy i chłopi ukraińscy z
sąsiednich wsi Hranie i Tryputnie
za pomocą siekier, wideł, noży
itp., dokonali rzezi około 130
Polaków. Ofiary przed śmiercią
torturowali, dziewczęta i kobiety gwałcili. Kolonię obrabowali
i spalili (Siemaszko..., s. 797).
Józef Turowski w książce Pożoga
na ss. 81-82 podaje, że w Brzezinach koło Hinoczy (właściwe:
Chinoczy) w lutym 1943 roku
Ukraińcy wymordowali 167 polskich rodzin. Inni: „7.04.1943 W
polskiej wsi Brzezina zamordowali prawie całą wieś. Tylko nieliczni
uciekli. Natomiast z Gajówki Dubina uratował się tylko Stanisław
Domaradzki. Tam zamordowano
jego ojca, matkę i siostrę.” (Andrzej
Drabczyk
http://www.
stankiewicze.com/ludobojstwo/
zgloszenia.html ). Bronisław Rudnicki twierdzi, że było to 7 kwietnia 1943 r. (Bronisław Rudnicki
- Moje Kresy; w: http://www.
brzeg24.pl/moje-kresy/6309-moje-kresy-bronislaw-rudnicki ).
W kol. Dobra pow. Łuck
Ukraińcy zamordowali 17 Polaków jadących do kościoła we
wsi Dermanka odbyć spowiedź
wielkanocną, głównie młode (17
– 23 lata) dziewczęta i młodych
chłopców. Ofiary były powiązane
drutem, bite, miały wydłubane
oczy, pozdzierane paznokcie, a
dziewczęta obcięte piersi.
W kol. Koszyszcze pow. Łuck
Ukraińcy zamordowali Adama
Sulikowskiego, lat 58 i jego syna
Stanisława, lat 20.
W kol. Mańków pow. Horochów
został zamordowany przez upowców Wacław Różalski, lat 33,
nauczyciel, podchorąży rezerwy
WP.
W kol. Marianówka, gmina Silno,
pow. Łuck upowcy zamordowali
Mariana Kowalskiego, lat 18 i
Józefa Bryczka, lat 22.
W kol. Milaszów pow. Łuck
Ukraińcy zamordowali 19-letniego Bolesława Zakrzewskiego.
W kol. Mysin Kość pow. Łuck
zostało zamordowanych 5 Polaków: inwalida wojenny – legionista Antoni Berezowski lat
48 z żoną Pauliną lat 42, jego
bratanek Szczepan Berezowski
lat 36 z córką Reginą lat 12 oraz
ich sąsiadka Maria Zapała, która
zmarła po kilku dniach od ran
zadanych nożem.
W kol. Półbieda Stydyńska pow.
Kostopol upowcy zamordowali
30-letnią Stanisławę Stańczyk i jej
córkę Wandę.
9 kwietnia:
W miasteczku Boremel pow.
Dubno Ukraińcy zamordowali 10
Polaków. „Doktor Wadiusz Kiesz,
legenda starachowickiej służby
zdrowia, wychowawca wielu
pokoleń lekarzy, wojnę spędził w
rodzinnym miasteczku Boremlu
na Wołyniu. /.../ Od 1943 roku
zaczęły się mordy na Polakach.
Coraz częściej płonęły wsie. Widziałem rzeczy straszne. 5-6
letnie dzieci wbite na sztachety w
płocie, płynące rzeką Styr ludzkie
zwłoki. Raz wyciągnęliśmy z kolegami w Łucku “tratwę” z trzech
kobiet związanych drutem kolczastym z rozpłatanymi brzuchami,
obciętymi piersiami, bez oczu.
Przynajmniej ich ciała zostały pochowane w Łucku - mówi doktor
Kiesz. W Boremlu po wywózkach
na Sybir i ucieczkach zostało może
około 60 Polaków. Nie miał ich
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kto bronić bo z miejscowej policji
tylko komendant, były podoficer
Wojska Polskiego i jeden policjant nie byli nacjonalistami. 9
kwietnia 1943 roku na Boremel
napadli bandyci z Ukraińskiej
Narodnej Armii. Wcześniej policjanci udusili i zakopali w piwnicy
posterunku swojego komendanta.
Najpierw napadli na dom Sienkiewiczów. Zabili seniora rodu. Julia
Sienkiewicz uciekła, dobiegła do
centrum miasteczka, opowiedziała
o bandzie. Na szczęście w miasteczku był niemiecki oficer gospodarczy. Zadzwonił do niedalekiej
Demodówki po pomoc. Gdy nadjechali Niemcy, Ukraińcy uciekli
furmankami. Zabili wówczas 10
Polaków. Rannymi zajął się felczer Kiesz. - W jednym zabito ojca
rodziny. Zostało 4 synków. Gdy
mój ojciec wszedł zobaczył jak
najstarszy, może 10 letni zasłania
sobą młodszych braci. Miał łzy w
oczach jak to zobaczył - mówi doktor Kiesz”. (Marek Maciągowski:
Musieliśmy uciekać z Wołynia.
W: http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/artykuly-archiwalne/
art/8636201,musielismy-uciekacz-wolynia,id,t.html, 7 grudnia
2009). Inni:„Dnia 8 kwietnia
napadli w Boremlu na rodzinę
Marmuckich, okrążyli dookoła
dom, oblali benzyną i zapalili o
północy. Pokładli się po dwóch
przy każdym oknie i celowali. Tam
była zamężna moja siostra Mania
z domu Zawilska i co zaglądną do
okna, to wszędzie leży bandyta, a
mąż Stasio trzyma 7-miesięczną
córeczkę na ręku i patrzą którędy
uciec z tego ognia i mama chora
krzyczy: nie rzucajcie mnie w tym
ogniu, wynieście mnie na dwór.
Tymczasem Mania zabrała od
męża dziecko, którego on jej nie
chciał dać, bo trzymał je przy sercu swoim, ukochaną Terenię, ale
Mania słysząc głos mamy jego,
że zabierzcie mnie, nie rzucajcie,
to krzyknęła do Stasia: daj mi
dziecko, a ty weź mamę pod pachę
i wyprowadź z ognia. I Stasiu
oddał dziecko Mani, a sam wziął
mamę i wychodzili przez werandę,
bo tam nikt jakoś nie leżał z karabinem. Mania zawołała: Matko
Boska Częstochowska, ratuj nas!
I pierwsza skoczyła z dzieckiem
ze schodów werandy i biegła w
stronę wsi, a lecąc z dzieckiem
na ręku co chwilę widziała kulę
zapalającą, lecącą w kierunku jej,
ot, ot jedna przed drugą i z górki
biegła, a pod górkę szła powoli i bez przerwy za nią strzelali.
Oglądnęła się Mania za Stasiem i
teściową i zobaczyła w blasku ognia leżącego z mamą pod lipą przy
werandzie zabitego. O Boże! westchnęła i idąc powoli z myślą,
że niech i mnie zabiją, a kule
jedna za drugą gwizdały obok
niej i żadna nie trafiła. Weszła
na pagóreczek do jednej chaty
ukraińskiej i puka, aby otworzyli,
to powiedzieli, że jak uciekłaś
im, to uciekaj dalej, bo nam nie
wolno ciebie puścić do domu.
Poszła do drugiej z myślą, aby
dziecko zostawić i sama chciała
wrócić do męża i do matki jego,
co z nimi się dzieje, może żyją, są
ranni i potrzebują pomocy? Ale i
ta Ukrainka krzyczy przez okno,
że „utikaj”, jak uciekłaś. Poszła do
trzeciej Ukrainki, a ta powiedziała,
że do chaty nie mogę cię przyjąć,
ale idź do chlewa i tam jest siano,
schowaj się do siana. Poszła do tej

1 kwietnia 2018 - strona 26
stajni, przykryła się sianem, a była
to godzina chyba już 3 nad ranem
i przesiedziała do rana. Było to
8 kwietnia, deszcz ze śniegiem
nabijał w twarz, a ona była z
gołymi nogami w butach męża i w
nocnej koszuli, i męża marynarkę
ślubną chwyciła z szafy i dziecko
z łóżeczka wzięte w kocyku. Rano
Ukrainka przyszła do szopy, dała
jej płachtę taką jakąś brudną i
mleka dziecku. Poszła na to swoje
pogorzelisko, to już Stasiu nie
leżał na swoim miejscu pod lipą
tylko z mamą był zaciągnięty do
ognia, nogi miał opalone, a widocznie był żywy, tylko ciężko ranny,
bo koszulą twarz sobie zasłonił, a
mama była na wpół spalona, a teść
wartował ich i siedział w ubikacji
przy stajni i bandyci tak podeszli,
że nie mógł dać znać im w domu.
Sam uciekł do trzciny przy rzece
Styrze i tam siedział. Jak Mania
przyszła z dzieckiem i położyła
dziecko na ziemię, a sama
wykopała dołek i zasunęła męża i
jego mamę, aby pochować. Tymczasem zakryła deskami, a dziecko
płakało, wtedy na płacz dziecka
wylazł z trzciny ojciec Marmucki.
Lament, rozpacz ogromna. No
cóż, zimno. Ojciec poszedł do
Boremla do znajomych, a Mania
przez pola ukraińskie udała się do
swojej matki, do czeskiej kolonii
Sergiejówki, gdzie od tygodnia
zamieszkała jej mama z siostrą
Helą u wujka Ignacego Myki. Po
swojej tragedii, tydzień temu co
jej zabili Ukraińcy męża, dwóch
synów i dwóch braci Zawilskich.
To znaczy wymienię po kolei, jacy
Polacy padli ofiarą bestialskiego
mordu Ukraińców: Apolinary Zawilski, syn Szczepan, syn Marian, Mieczysław i Bronisław Berezowski, Biernodzio i Domański
Bolesław. Tyle było od razu zabitych, aż 9 trumien.” (Wspomnienia Józefy Wolf z domu Zawilskiej; w: http://wolyn.freehost.
pl/wspomnienia/aleksandrowkajozefa_wolf.html)
W kol. Hołodnica pow. Łuck
Ukraińcy zastrzelili 2 Polki:
Skirewską (imię nie zapamiętane)
i 15-letnią Józefę Skirewską.
W nocy z 9 na 10 kwietnia:
W kolonii Dworzec pow. Kostopol podczas napadu bulbowców “zginęła młoda dziewczyna
Ewa Hrehorowicz i inni Polacy,
o których brak jest dokładnych
danych” (Siemaszko..., s. 284).
„Michał Brodowski z Dworca
ożenił się z Sabiną Dawidowicz
z Tchorów, mieli córkę Genowefę
ur. 1924 r. Czerski IN mieszkający
też w Dworcu miał syna Tadeusza,
Genowefa była Jego narzeczoną,
niedługo miało urodzić się Ich
dziecko. W kwietniu 1943 r.
banderowcy zaczęli palić część
kolonii z której pochodził Tadeusz, ten mimo błagalnych
próśb nie posłuchał narzeczonej
i pobiegł w stronę domu rodzinnego. Został pojmany i wraz z
innymi zamknięty w stodole, a
potem wraz z tą stodołą wszyscy
zostali spaleni. Było Ich 18 do
20, ciała leżały jedno na drugim.
Opowiadała mi to Ukrainka spod
Dworca, chodziła Ich oglądać. Tej
zbrodni nikt nigdzie nie opisał,
taki jest stan wiedzy o Ludobójstwie Wołyńskim”. (Wokół Huty
Stepańskiej z Januszem Horoszkiewiczem; w: . http://isakowicz.
pl/szlakiem-wolynskich-krzyzydworzec-kolo-stepana/ ).

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
10 kwietnia:
We wsi Dermanka pow. Łuck upowcy zamordowali 14-letniego
Jana Polewę oraz 15-letnią Janinę
Polewę, której obcięli piersi i
przecięli ją piłą na pół (Siemaszko..., s. 588).
W kol. Hołodnica pow. Łuck
Ukraińcy wracający z mordu z
kolonii Taraż podpalili budynki i
zastrzelili Jana Choińskiego, lat
42.
We wsi Horodyszcze, gmina
Silno, pow. Łuck Ukraińcy zakatowali w lesie pałami 2 Polaków:
13-letniego Józefa Konefała i
jego 75-letniego dziadka Leona
Konefała, uciekających z kolonii
Dobra.
We wsi Józefówka pow. Równe
zamordowali 1 Polaka
(“Na
Rubieży” nr 46/2000).
W miasteczku Stepań pow. Kostopol
upowcy
zamordowali
8 Polaków (w tym 5 kobiet i
kilkumiesięczne dziecko jednej z nich) oraz Rosjankę, żonę
zamordowanego Polaka. Ponadto
ciężko chora 90-letnia Maria
Golec i jej 60-letni syn zmarli z
wycieńczenia, gdyż bulbowcy nie
pozwolili udzielić im pomocy.
W kol. Taraż pow. Łuck zamordowali ponad 26 Polaków. Wśród
napastników byli także policjanci
ukraińscy z Kołek z komendantem Saczko Saczkowskim. Polacy
byli przerzynani piłami, odzierani
ze skóry itp.(np. Baltazar Gala,
lat 33, został porżnięty i obdarty
ze skóry), ograbili i spalili ich zagrody.
W futorze Trudy pow. Kostopol zamordowali 20-letnią Polkę
Helenę Sawicką w zaawansowanej ciąży i jej męża, Rosjanina,
weterynarza Bazylego Mazieję,
uciekających furmanką z kolonii
Dworzec.
W nocy z 10 na 11 kwietnia:
W kol. Radowicze pow. Kowel
zamordowali 3 Polaków: podoficera WP Leśniewskiego i jego 2
synów, Eugeniusza i Antoniego.
„W Radowiczach pierwsi Polacy
zostali zamordowani w nocy z 10
na 11 kwietnia 1943 r. Ukraińscy
zbrodniarze zabili Marcelego
Leśniewskiego i jego dwóch
dorosłych synów: Eugeniusza i
Antoniego, członków miejscowej
konspiracji. Bandyci w niemieckich mundurach otoczyli w nocy
dom, przeprowadzili rewizję i w
języku niemieckim poinformowali domowników i aresztowanych,
że dostarczą aresztowanych do
niemieckich władz w Kowlu.
Córka Leśniewskiego Antonina
o świcie powiadomiła sąsiadów
Rakowskich, że Niemcy aresztowali ojca i braci. Natychmiast ile pary w koniach pojechała
z Wacławem Rakowskim do
Kowla, ale w żandarmerii o niczym nie wiedzieli. Tymczasem
już rano sąsiedzi znaleźli ciała
synów,
ledwo
przyprószone
ziemią na naszym polu na kolonii Żuków, odległej o jakieś dwa
kilometry od miejsca zamieszkania Leśniewskich. Zwłoki ojca
z roztrzaskaną głową leżały sto
metrów dalej, co by wskazywało,
że usiłował uciec, osłaniany zapewne przez synów. Jeden z nich
miał mieć pistolet i na pewno użył
go w desperackiej walce z bandytami. Pogrzeb był bardzo liczny
mimo, że Ukraińcy przebąkiwali
o zmasakrowaniu żałobników.
Rodzina podejrzewała o inspirację

morderstwa Teodora Szabaturę,
komendanta policji ukraińskiej
w Kowlu, zbiegłego już z całym
batalionem schutzmanów do
UPA. Szabatura, absolwent hitlerowskiej szkoły policyjnej w
Trawnikach koło Lublina, był
przed wojną gajowym w majątku
Krasne koło Rejowca.” (Feliks
Budzisz; w: http://www.kresy.
pl/kresopedia,historia,ii-wojnaswiatowa?zobacz/ounowskiszlagier; 31 marca 2014). F.
Budzisz podaje też ukraińskie
imię Szabatury jako Fedor (Feliks
Budzisz: Chwała Wam i pamięć;
w:
http://wolyn.org/index.php/
publikacje/871-chwaa-wam-ipami.html).
11 kwietnia:
W majątku Chobułtowa pow.
Włodzimierz Wołyński Ukraińcy
zamordowali rodzinę właścicieli
oraz ich służącą: 3 Polaków,
5-osobową rodzinę polsko-czeską
i 1 Czecha. 20-letniego Bolesława
Rudnickiego (ojciec Polak, matka
Czeszka) przybili do framugi okna
(Siemaszko..., s. 859), natomiast
18-letnią ich służącą przed zabiciem zgwałcili (Józef Czerwiński:
Z wołyńskich lasów na berliński
trakt, s. 28 – 29).
We wsi Hajki pow. Włodzimierz
Wołyński zamordowali 3 Polaków, w tym matkę z 16-letnim
synem.
We wsi Majdan Lipeński pow.
Łuck: „Władysławowi i Ewie
Siemaszkom nie udało się ustalić
losu Polaków w miejscowości
Majdan Lipeński (W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo
dokonane przez nacjonalistów
ukraińskich na ludności polskiej
Wołynia 1939–1945, Warszawa
2000, t. 1, s. 630). Tymczasem,
jak czytamy w recenzowanym
zbiorze, „11 kwietnia tego roku
[1943 – A.S.] oddział UPA rozbił
polską bandę, jaka napadła na
ukraińską wieś Majdan Lipeński
i grabiła ukraińskich chłopów.
Po naszej stronie strat nie było.
Wróg poniósł wielkie straty w
ludziach, spalono wiele wrogich
budynków” (s. 210). Warto
zwrócić uwagę na stylistykę tego
tekstu. To na Ukraińców napadła
„polska banda”, która następnie
poniosła wielkie straty, ale z tekstu dowiadujemy się również o
spaleniu „wrogich budynków”,
które widocznie przynieśli ze
sobą atakujący Polacy…” ( Andrzej Leon Sowa w recenzji
książki „Polśko-ukrajinśki stosunki w 1942–1947 rokach u dokumentach OUN ta UPA”, red.
Wołodymyr Wiatrowycz, Lwów
2011, zamieszczonej w: Pamięć i
Sprawiedliwość 12/1, 2013).
We wsi Niskienicze pow.
Włodzimierz Wołyński Ukraińcy
zamordowali 15-letniego Romana
Zielińskiego.
We wsi Podborocze pow. Kamień
Koszyrski: „W dniu 11 kwietnia
1943 roku we wsi Podborocze,
odległej od nas o kilka kilometrów, dokonano strasznego
mordu. Zamordowano 17 osób,
w tym chyba pięcioro dzieci. Tylko jedna rodzina została zamordowana przy użyciu broni palnej,
pozostałych mordowano w różny
sposób, niektórych spalono w
mieszkaniach.” (Stanisław Supruniuk: „Z Polesia do Warszawy”.
Warszawa 2009 , s. 55). „Masowy
mord dokonany przez UPA miał
miejsce 11.04.1943 r. Palili ludzi

w ich domach. 1-2. Artecki i.n. i
jego córka 3. Borowska i.n. 4-8.
Burczak Zofia i jej 4 dzieci: Regina, Maria, Eugenia i Józef.
9-12. Korycki Mikołaj i jego
żona Maria, jego brat Aleksander i córka Stanisława 13.
osoba NN z domu Arteckich 14.
osoba NN 15. Sozdanowicz i.n.
16. Zakrzewska Bronisława 17.
Zdanowski Władysław” (prof.
zw. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Straty ludności polskiej w
byłym województwie poleskim na
skutek ludobójstwa popełnionego
przez nacjonalistów ukraińskich
w latach 1939-1947, dane
wstępne. W: Ludobójstwo OUNUPA na Kresach PołudniowoWschodnich; Kędzierzyn-Koźle
2017, tom 9).
We wsi Tajkury pow. Zdołbunów
Ukraińcy zamordowali Antoniego
Czerniakowskiego.
12 kwietnia:
W kol. Berezówka pow. Kostopol
„ukraińscy partyzanci” zamordowali 99-letniego Jana Oliwę.
W miasteczku Kisielin pow. Horochów Ukraińcy uprowadzili 2 Polaków do lasu świnarzyńskiego
koło wsi Moczułki pow. Kowel.
Jeden z nich zdołał uciec, drugi o
nazwisku Olichwer został zamordowany.
13 kwietnia:
We wsi Ulaniki II pow. Łuck
„ukraińscy partyzanci” uprowadzili i zamordowali w lesie
55-letnią nauczycielkę Celinę
Kolibską oraz 28-letnią Stanisławę
Daszkiewicz.
13 kwietnia 1943 roku wybuchła
tzw. „sprawa katyńska”.
W nocy z 13 na 14 kwietnia:
We wsi Bilcze pow. Dubno
Ukraińcy zakłuli bagnetami 10
Polaków, w tym jedno dziecko,
i wrzucili do studni. Następnego
dnia ocaleni z napadu Polacy
wydobyli ze studni zwłoki zabitych oraz jedną żywą, ciężko
ranną kobietę, po czym opuścili
Bilcze.
W miasteczku Stepań pow. Kostopol miejscowi Ukraińcy zamordowali 3 Polaków.
14 kwietnia:
We wsi Duży Porsk pow. Kowel
upowcy zastrzelili Władysława
Cholewę i jego żonę Anastazję.
15 kwietnia:
We wsi Radochówka pow.
Równe Ukraińcy zamordowali
Mieczysława Adamowskiego.
We wsi Szpikołasy pow. Hrubieszów policjanci ukraińscy
zamordowali 2 Polaków. „Do
Polaków, którzy prawdopodobnie
zginęli z rąk policji ukraińskiej z
Moniatycz należą: Bartek Karol z
Moroczyna zginął w Szpikołosach
dnia 15.04.1943 r., Wojtiuk
Stanisław z Moroczyna zginął
w Szpikołosach 15.04.1943 r.”
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria
– tom 8).
W pierwszej połowie kwietnia:
W miasteczku Stepań pow. Kostopol „partyzanci ukraińscy” zamordowali na łące Polkę, Stanisławę
Pińczuk z d. Męcik, żonę Ukraińca
Sergieja Pińczuka, przedwojennego sekretarza gminy.
W połowie kwietnia:
W
futorze
Balarnia
pow.
Zdołbunów upowcy wymordowali 23 Polaków, w tym całe rodziny.
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We wsi Michałówka pow. Krzemieniec Ukraińcy zamordowali Polaka, Rypniewskiego.
W kol. Mielniki pow. Kostopol
zamordowali kilkunastu Polaków.
We wsi Omelanka pow. Kostopol
zamordowali kilku Polaków.
W kol. Ożgowo pow. Kostopol
zamordowali kilku Polaków
17 kwietnia:
W miasteczku Łokacze pow.
Horochów Ukraińcy zamordowali
14 Polaków.
W futorze Majdan Antonowiecki pow. Krzemieniec zamordowali 12 Polaków. 11 Polaków
, w tym 5-osobową rodzinę i dwa
małżeństwa spalili żywcem oraz
uprowadzili Józefa Rutkowskiego
na wzgórze z małą cerkiewką –
kapliczką, zwane Św. Trójcą i tam
zadźgali go nożami.
We wsi Nowosiółki pow. Dubno
upowcy uprowadzili 22-letniego
kierownika młyna i księgowego
oraz Rosjanina (pracownika) i
ślad po nich zaginął.
We wsi Suraż pow. Krzemieniec
spalili żywcem wraz z domem
żonę Wieczorka i ich troje dzieci.
W kol. Żawrów pow. Równe
zamordowali 42-letniego byłego
legionistę Tadeusza Pluteckiego.
18 kwietnia („niedziela palmowa”):
We wsi Helenówka Stara pow.
Łuck: “Kasztan Genowefa. Katarzyna została zamordowana w nocy
z soboty na niedzielę palmową
1943 r we wsi Helenówka Stara
w gospodarstwie p. Siemińskich
wraz z młodym Ukraińcem Duchcze, młodą dziewczyną (14 lat)
Kozłowską. Był to mord na tle
rabunkowym dokonany przez
Ukraińców, uratowała się tylko jej córka Gienia - wówczas
jedenastolatka, która rozpoznała
oprawcę” (http://wolyn.ovh.org/
opisy/slobodarka-07.html).
We wsi Horodziec pow. Sarny
zamordowali
jedynych
mieszkających tutaj 2 Polaków:
matkę z dzieckiem. Ofiary najpierw kłuli nożami, potem dusili
sznurami, na końcu głowy ucięli
siekierą. Do końca kwietnia stał
tutaj sztab Maksyma Borowcia
„Tarasa Bulby”.
W kol. Maria Wola pow.
Włodzimierz Wołyński został
zamordowany przez Ukraińców
Stefan Kijach.
19 kwietnia:
W leśnictwie Tartak koło uroczyska Zamakowiszcze pow. Łuck
upowcy zamordowali Wincentego
Olkiewicza.
20 kwietnia:
We wsi Horodno pow. Luboml
Ukraińcy zamordowali Polaka,
instruktora rolnego. „Knapiński
Jan, s. Piotra i Jadwigi, lat 45,
(+20.04.1943), zginął we wsi
Horodno”. (Osoby ze wsi Kąty
pochowane na cmentarzu rzymskokatolickim
w
Lubomlu.
Cmentarze polskie na terenie
łuckiego okręgu konsularnego; w:
www.luck.msz.gov.pl/resource/
c2522e57-eddb-47ad-a5c78d96d2e66da3 ).
W miasteczku Kołki pow. Łuck
zmarła poraniona bagnetami przez
Ukraińców Malwina Skórzewska,
lat 43.
We wsi Makoterty pow. Równe
Ukraińcy zamordowali Katarzynę
Nowakowską, lat 71, jej syna
Aleksandra, lat 44, synową Annę,
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lat 44, oraz ich córkę Marię, lat 13.
W kol. Żabecznik pow. Łuck
miejscowi Ukraińcy wymordowali 14 Polaków stosując wymyślne
tortury: np. 25-letniej Leontynie Zawadzkiej przed zamordowaniem zdarli z głowy włosy
wraz ze skórą.
21 kwietnia:
We wsi Hawczyce pow. Łuck
miejscowi
młodzi
upowcy
zamordowali 7 Polaków: rodzinę
5-osobową z 3 dzieci oraz 2 braci.
W kol. Majdan Komorowski pow.
Łuck upowcy udusili dwie 20-letnie Polki: Zofię Kułakowską i
Ewelinę Florkiewicz.
We wsi Sielec pow. Włodzimierz
Wołyński
zamordowali
małżeństwo Szczurowskich z
9-letnim synem.
22 kwietnia (Wielki Czwartek):
We wsi Białogródka pow. Dubno
upowcy zamordowali 19 Polaków (w tym całe rodziny) oraz
3 Czechów.
We wsi Dźwinogród pow. Borszczów uprowadzili 3-osobową
rodzinę polską Sypnickich oraz
ich sąsiada. Sąsiad zaczął uciekać
i został zastrzelony. Rodzinę
wprowadzili do młyna. „Tam
na oczach rodziców oprawcy
zgwałcili ich 17-letnią córkę
Janinę, a następnie całą trójkę
zamordowali” (Komański..., s.
35).
We wsi Jabłonka Duża pow.
Łuck zamordowali 4-osobową
rodzinę Lipińskich: ojca, 17-letniego syna Tadeusza, 19-letnią
córkę Stanisławę i 26-letnią córkę
Ewelinę; “zwłoki miały usta zakneblowane kołkami, podziurawione głowy i sznury na szyjach” (Siemaszko..., s. 570).
W kol. Józefówka pow. Równe
zamordowali 6 Polaków.
We wsi Kisorycze pow. Sarny
zamordowali przez uduszenie
sznurkiem 3-osobową polską
rodzinę gajowego Żołnowskiego
(z żoną i dzieckiem) i wrzucili do
studni.
We wsi Mołożów pow. Tomaszów
Lubelski: „22.04. 1943 r. w czasie
wysiedlania wsi policja ukraińska
lub SS Galizien zastrzeliła 2
osoby: Śniadecki Wojciech l. 27
(żołnierz AK) i Smyk Władysław
l. 21.” (Prof. dr hab. Leszek S.
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;
Seria – tom 8).
We wsi Moszczenica Nowa pow.
Zdołbunów zamordowali 56-letniego Jana Naumowicza.
We wsi Moszczenica Stara pow.
Zdołbunów zamordowali 42-letniego Mieczysława Sajpla.
W nadleśnictwie Odłapy pow.
Kowel zamordowali uprowadzonego ze wsi Myślina Antoniego
Opałkę: “Znaleziono jego zwłoki
bez nóg i rąk, miał wyrwany język
i wypalone oczy” (Siemaszko..., s.
367).
22 kwietnia 1943 roku dowódca
Okręgu AK Wołyń płk Kazimierz Bąbiński „Luboń” wydał rozkaz skierowany do tworzących
się samoobron polskich: “Od
paru tygodni ludność polska na Wołyniu stoi w obliczu
barbarzyńskich mordów, dokonywanych na całych rodzinach
przez rezunów ukraińskich. Jest
mi znana ręka, która pcha ludność
ukraińską do samobójczej walki
ze współobywatelami polskiej
narodowości wspólnej rodzinnej
ziemi wołyńskiej. /.../ Zakazuję
stosowania metod, jakie stosują
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ukraińskie rezuny. Nie będziemy
w odwecie palili ukraińskich
zagród lub zabijali ukraińskich
kobiet i dzieci. Samoobrona
ma bronić się przed napastnikami lub atakować napastników,
pozostawiając ludność i jej dobytek w spokoju”.
W nocy z 22 na 23 kwietnia (z
Wielkiego Czwartku na Wielki
Piątek):
W osadzie Janowa Dolina pow.
Kostopol upowcy oraz okoliczni
Ukraińcy (w tym dzieci i kobiety) dokonali rzezi około 600 Polaków (prawdopodobnie znacznie
więcej), spalili około 100 domów i
kaplicę pw. Chrystusa Zbawiciela.
Mordów dokonywali siekierami, widłami, przywiązywali do
drzew i podpalali, palili żywcem
w domach itp. Świadek zbrodni
Janina Orłowska-Łasek pisze we
wspomnieniach „Krótka historia i zagłada Janowej Doliny”,
zamieszczonych „Biuletynie Informacyjnym 27 DWAK”, nr
3/1996 r.: „O północy, ze wszystkich lasów okalających osiedle
i zabudowania kamieniołomów,
rozpoczęła się kanonada strzałów
z broni ręcznej i maszynowej.
Ukraińcy otoczyli całe osiedle i
posuwając się systematycznie, podlewali każdy budynek naftą czy
benzyną, podpalając go następnie
smolnymi łuczywami od strony
wejścia. Oknami wrzucali granaty,
do uciekających strzelali, kogo
złapali, tego zabijali siekierami
lub widłami. Napastników było
bardzo wielu – obliczono później,
że na każdy dom przypadało 8 –
10, w tym i dziewcząt ukraińskich.
Zapanowała niesłychana groza,
krzyki i tumult. /.../ Mieszkańcy,
którym nie udało się opuścić
swoich domów, w skrajnym
przerażeniu chowali się wraz z
dobytkiem w piwnicach, mając
nadzieję, że ogień nie przedostanie się do podmurówek. Z tych
ludzi nie ocalał prawie nikt. Żar
i dym były tak wielkie, że zostali
oni uduszeni, spaleni na węgiel,
bądź upieczeni. Rozpoczęły się
wręcz dantejskie sceny. Gdy ogień
rozgorzał, nie tyle widziało się, co
słyszało krzyki i jęki ludzi, wycie
palącego się bydła, huk płomieni i
strzelaninę – wszystko wprost nie
do opisania. /.../ Stan oblężenia i
masakra trwały do świtu. Około
godziny czwartej nad ranem
nadleciały niemieckie samoloty zwiadowcze i krążyły nad
płonącym osiedlem. Być może
samoloty te spłoszyły napastników, zaczęli oni się wycofywać,
ustała strzelanina. Kto się
uchował, wychodził z ukrycia.
Ludzie ci, nie mając do czego
wracać, zaczęli gromadzić się przy
kilkunastu ocalałych domach.
Wielu z nich było tylko w nocnej
bieliźnie. Brudni, przerażeni, pokaleczeni i poparzeni. Dobierano
im różne ubrania, by ich jakoś
przyodziać. Dzielono się również
żywnością, by nie byli głodni.
/.../ Wokół roztaczał się tragiczny widok. Dopalały się domy
i drzewa, unosiła dusząca woń
spalenizny i odór podpalonych
ciał ludzkich i zwierzęcych.”
Inny świadek, Janina Pietrasiewicz-Chudy opisuje: “Mój ojciec
jako, że znał język niemiecki, jak
również ukraiński (prowadząc budowle, zatrudniał Ukraińców, był
nawet przez nich lubiany, bywał
na ślubach, chrzcinach swoich

pracowników) był tłumaczem,
ja trzymałam się jego spodni i te
największe tragedie widziałam.
Pamiętam małe dzieci nadziane
na pale na Alei Spacerowej. Całe
rodziny z nożami w plecach
leżące w krzakach, spalone moje
koleżanki. /.../ Gdy ucichły strzały
w pierwszej kolejności zajęto się
rannymi, których umieszczono w
Bloku. Widok był przerażający:
jedni czarni, poparzeni, inni pokaleczeni, cali zbryzgani krwią,
leżeli jeden przy drugim na gołej
podłodze, jęcząc z bólu, błagając
o pomoc lub łyk wody. Pozostała
przy życiu jedna pielęgniarka
była bezradna wobec tylu rannych, braku leków, chociażby
tych, które uśmierzają ból. Pomoc ograniczała się do podawania
wody. Nie wiem, czy to “dobre”
serce Niemców, czy może strach
przed Bogiem, a może jeszcze coś
zupełnie innego było powodem,
że ranni tego samego dnia zostali
odwiezieni samochodami wojskowymi do Kostopola. Byłam
w jednym z tych samochodów.
Pamiętam, jak ukryci za drzewami
bandyci strzelali do nas, mimo że
samochody były oznaczone czerwonym krzyżem. Lęk dzieciństwa
to tylko dwa słowa, ale do dnia
dzisiejszego nie opuszczają mnie.
Gdy jadę nocą samochodem, to
nie wiem, kiedy z siedzenia zsuwam się na podłogę i nadsłuchuję,
czy gdzieś nie słychać świstu
kul. Ci, co pozostali przy życiu,
wykopali jeden bardzo długi
grób, gdzie stał krzyż. Było to
miejsce przeznaczone na budowę
przyszłego kościoła. Pamiętam
ten grób. Tę straszną “kupę” ludzkich ciał, popalonych, pomordowanych, wśród których były
kobiety i dzieci. Według różnych
źródeł dostępnej mi literatury,
podawana jest liczba pomordowanych od 900 do 2000 ludzi.”
(Janina
Pietrasiewicz-Chudy:
Rzeź wołyńska: Krwawa zbrodnia
UPA w Janowej Dolinie. “Dzieci
nabijano na pale”; 11 grudnia
2007, aktualizacja: 20 września
2016 14:44; w: http://www.gp24.
pl/magazyn/art/4327171,rzezwolynska-krwawa-zbrodnia-upaw-janowej-dolinie-dzieci-nabijano-na-pale,id,t.html). Janowa
Dolina obecnie nosi nazwę Bazaltowoje (mieściła się tutaj kopalnia
bazaltu).
Wanda Wasilewska wspomina:
Stryjek zebrał wszystkich
i uciekli do lasu. Chowali się w
okopach, które zostały jeszcze
po pierwszej wojnie. Przez las
wracali Ukraińcy. Jeden z nich
zaczepił o tarninę i się potknął.
Zobaczył ukrywających się i
zaczął wołać kompanów. Stryjek
krzyknął: - Ratuj się, kto może!
Złapał Henrykę i Janka, dwójkę
starszych dzieci i uciekał w stronę
pobliskich szuwarów. Ciocia Aniela miała wtedy ośmiomiesięczną
córkę Alicję przy piersi. Krystyna złapała ciocię za spódnicę
i zaczęły uciekać. Daleko nie
dobiegły. Dopadli je. Jeden z nich
złapał Alicję za nóżki i roztrzaskał
dziecko o sosnę. Wszystko to obserwowali, ukryci w szuwarach,
Władysław z dwójką pozostałych
dzieci. Proszę sobie wyobrazić!
Oni to widzieli i nie mogli nic
zrobić! Jedyne, co im zostało, to
powstrzymywanie się od krzyku.
Krystynę dopadli zaraz po tym.
Rozpłatali jej siekierą głowę na

pół, a ciocię dźgnęli bagnetem w
serce i tak na oczach wujka powoli
dochodziła do śmierci. Rodzina
drugiej cioci, siostry ciotecznej
mojej mamy, spłonęła żywcem
w swoim domu. Uratowało się
tylko dwoje z szóstki dzieci.
Uciekły w kartoflisko. Leżeli tam
schowani i słuchali krzyków i
pisków płonącej rodziny. Naszych
sąsiadów wrzucano żywcem
do studni. Widziałam ciało
sąsiadki z odciętymi piersiami.
A my, kiedy trzeba było uciekać,
schowaliśmy się całą rodziną w
pobliskim stawie. Staliśmy w tej
wodzie i pamiętam słowa mamy.
Powiedziała, że jak będzie trzeba,
to nas potopi, bo nie pozwoli, żeby
ci zbrodniarze kroili jej dzieci
żywcem”. ( Marcin Jaszak: Sagi
Lubelszczyzny: Do dziś pamiętam
smak tortu, który jadłam u Marianny, córki oficera SS; w: „Kurier Lubelski z 22 listopada 2013;
za: http://www.kurierlubelski.pl/
artykul/1048564,sagi-lubelszczyzny-do-dzis-pamietam-smaktortu-ktory-jadlam-u-mariannycorki-oficera-ss,id,t.html ). Napadem na Janową Dolinę kierował
Iwan Łytwynczuk „Dubowyj”,
który po rzezi złożył raport o
„wykonaniu zadania”, zrealizował
więc rozkaz kierownictwa OUN.
Ludność ukraińską do rozpoczęcia
rzezi Polaków w Wielkim Tygodniu przygotowano propagandowo.
Rozpuszczano różnego rodzaju
przepowiednie i „wyrocznie”.
W okolicach Janowej Doliny
Ukraińcy mówili o „jajach wielkanocnych malowanych krwią
Polaków”. Na kartkach przepisywano przepowiednię: „W kwietniu będzie niebo z ognistą łuną,
w maju słońce ma zachodzić czerwono, a w czerwcu i lipcu woda
w rzekach spłynie krwią”. Jan
Engelgard w artykule „Skandal
w Janowej Dolinie”, zamieszczonym w „Biuletynie Informacyjnym 27 DWAK” nr 3/1998 r.
pisał: „Staraniem środowisk kresowych i Polaków zamieszkałych
na Rówieńsczyźnie – w miejscu
tragedii odsłonięto 18 czerwca
1998 roku ponad 5 metrowy krzyż
– obelisk. W ostatniej chwili
ukraiński wykonawca pomnika
usunął, bez wiedzy strony polskiej, datę 23 kwietnia 1943
roku, pozostawiając tylko napis:
„Pamięci Polaków z Janowej
Doliny”. W trakcie poświęcania
pomnika około 50 aktywistów organizacji „Ruch” demonstrowało,
trzymając w ręku transparenty z
napisem: „Won polscy policjanci” i „Won SS-owskie sługusy”.
Wydawany przez nacjonalistów
tygodnik „Wołyń” (19 czerwca
1998 r.) triumfalnie doniósł” „W
czwartek 18 czerwca w pobliżu
wsi Bazaltowoje (Janowa Dolina, kostopolski rejon) ukraińscy
patrioci nie pozwolili polskim
szowinistom
przeprowadzić
uroczystości
poświęconej
odsłonięciu pomnika ku czci niemieckich policjantów polskiego
pochodzenia zniszczonych przez
oddziały UPA „Piwnicz” w 1943
roku”. W „samostijnej Ukrainie”,
na jej terenach uświęconych krwią
męczeńską polskiej ludności, do
głosu znów doszli starzy rizuni
oraz ich dzieci i wnuczęta.
We wsi Zabara pow. Krzemieniec
wymordowali za pomocą siekier,
noży, wideł oraz paląc żywcem
około 70 Polaków, obrabowali
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i spalili ich gospodarstwa. Inni
podają znacznie większą ilość
ofiar ((BI 27DWAK nr 1 z 1995
roku, s. 68).
23 kwietnia (Wielki Piątek):
W kol. Augustów pow. Horochów
„ukraińscy partyzanci” zarąbali
siekierami rodzinę młynarza
liczącą 10 osób: 55-letniego Jana
Romanowskiego, jego 18-letniego syna Aleksandra, 16-letnią
córkę Leokadię, 13-letnią córkę
Aleksandrę,
10-letnią
córkę
Krystynę, 8-letnią córkę Jadwigę,
ną 30-letnią córkę Annę Dziadurę
i jej 3-letnią córkę Ewę; 80-letnią
Annę Romanowską, matkę Jana
oraz 17-letnią kuzynkę Feliksę
Kicuń. „Córki młynarza przed
zamordowaniem były zgwałcone”
(Siemaszko...., s.149). Młyn i dom
spalili. Ocalała żona młynarza,
z pochodzenia Niemka, która
z ukrycia obserwowała rzeź
całej rodziny i rozpoznała 2
zabójców, po pożarze uciekła do
Włodzimierza Wołyńskiego.
We wsi Baszkowce pow. Krzemieniec wymordowali Polaków
i spalili ich gospodarstwa, liczba
ofiar nie została ustalona, zapewne
kilkanaście polskich rodzin.
We wsi Buderaż pow. Zdołbunów
zamordowali 3 Polaków; 2 kobiety i 19-letniego syna jednej z
nich.
We wsi Huta Majdańska pow.
Zdołbunów:
“Jeszcze
do
niedawna w Hucie Majdańskiej
mieszkały trzy polskie rodziny.
- Nie bójcie się niczego, nie uciekajcie, my was nie pozwolimy
ruszyć, powtarzali ich ukraińscy
sąsiedzi. Jednak niektórzy szeptali miedzy sobą: - Tej Wielkanocy jaja świąteczne będą farbowane polską krwią! W Wielki
Piątek przed Wielkanocą wszystkie trzy polskie rodziny z Huty
Majdańskiej zostały wyrżnięte,
poczynając od niemowląt, poprzez
kobiety i dzieci, młodzież, ludzi w
sile wieku, po starców, a ich drewniane domy i inne zabudowania
zostały spalone, dobytek zrabowany i rozgrabiony pomiędzy
sąsiadów.” (http://www.publixo.
com/text/0/t/14006/title/Hurby ).
We wsi Kazimierka pow. Kostopol zamordowali 6 Polaków oraz
wysadzili w powietrze kościół
pw. św. Kazimierza z 1670 roku,
słynący z odpustów w święto
Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia). Po 314 latach parafia
przestała istnieć.
W miasteczku Kuty pow. Kosów
Huculski: „Mój kuzyn Wiesław
Świderski szuka miejsca pochowku swojego ojca Stanisława
Dominika, widział go zamordowanego w Kutach ul Zielona
3-5. 23 kwietnia 1943r.” (www.
stankiewicze.com/ludobójstwo.
pl).
We wsi Pobużany pw. Kamionka
Strumiłowa banderowcy zamordowali leśniczego Władysława
Janiszewskiego z rodziną: „Dziadek Władysław leśniczy w
Grabowej zamordowany 1943
r. Pobużany – babcia Józefa z
d. Jaśkiewicz zamordowana
Pobużany 1943r. - ich dzieci;
Bronisław, Stanisława, Adam
urodzeni w Grabowej, zamordowani w Pobużanach 1943r.”
/.../ „Bardzo proszę o wpisanie do
listy pomordowanych w Województwie Tarnopolskim Moich
przodków. Według przekazu ustnego stryja Władysława Janisze-
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wskiego 23-04-1943r. w południe
na podwórko domu naszego w
Pobużanach wtargnęła grupa uzbrojonych Ukraińców. Zostaliśmy
zapędzeni do dużej izby. Następnie
kazali mamie przygotować jedzenie, ponieważ byłem mały (10 lat)
pozwolili i mnie pójść do kuchni,
kiedy zostaliśmy sami uciekłem
prze okno do lasu. Ukryłem się w
zaroślach na wzgórku obserwując
dom. Wieczorem widziałem
jak wyprowadzają rodziców i
rodzeństwo. Mieli związane ręce
i nogi, cali we krwi. Na szyjach
mieli sznury z palikami na końcu.
Widziałem jak ich dusili skręcając
sznur, następnie wbijali im paliki
przez krtań do ziemi. Ostatni
został zabity tata. Odjeżdżając furmankami z dobytkiem z Naszego
domu został on podpalony. Nie
pamiętam co się później działo,
rano znaleźli mnie sąsiedzi, ocucili
i kazali uciekać. Dostałem bochen
chleba. Po kilku dniach dostałem
się do Lwowa do cioci Michaliny,
u której byłem do 1945r, kiedy
to pierwszym transportem repatriacyjnym wyjechałem do Polski. Zamordowani: Władysław
Janiszewski ur.1889 r w Grabowej,
leśniczy nadleśnictwo Grabowa
(tata); Józefa Janiszewska z domu
Jaśkiewicz (mama); Bronisław
Janiszewski ur. w leśniczówce
w Grabowej 1922r.; Adam
Janiszewski ur. w leśniczówce
w Grabowej 1926r.; Stanisława
Janiszewska ur. w leśniczówce w
Grabowej 1929r. W 1941r Niemcy wysiedlili nas z leśniczówki w
Grabowej w której mieszkaliśmy,
zamieszkaliśmy w Pobużanach. Z
poważaniem Tadeusz Jan Janiszewski, wnuk Władysława i Józefy”
(http://www.stankiewicze.com/
ludobojstwo/czytelnicy_2.html;
16.06.2015 r.).
W futorze Trzy Kopce pow. Krzemieniec Ukraińcy zamordowali
65-letnią Marię Stankiewicz.
We wsi Tumin pow. Horochów
zamordowali 63-letniego Jana
Bartosza.
Pomiędzy 19 a 24 kwietnia:
We wsi Mikołajówka pow. Dubno w czasie napadów bojówek
ukraińskich
zamordowanych
zostało około 25 Polaków, w tym
wrzucanych żywcem do podpalonych domów. „W tym samym
czasie spalono wszystkie gospodarstwa polskie w Mikołajówce
i pobliskich futorach i wymordowano prawie wszystkich Polaków.” (1943, czerwiec – Opracowanie dotyczące napadów na
Polaków dokonywanych w powiecie krzemienieckim i dubieńskim.
W: B. Ossol., 16722/2, s. 323325).
24 kwietnia (Wielka Sobota):
W futorze Huta Antonowiecka
pow. Krzemieniec Ukraińcy wymordowali około 50 Polaków,
siekierami, nożami, palili żywcem
itp.
W kol. Kamieniucha pow. Łuck
pijani miejscowi upowcy wymordowali co najmniej 56 Polaków, w
tym całe rodziny.
W osadzie Wola Wilsona
(Kniażyna) pow. Krzemieniec
Ukraińcy zamordowali 19-letniego Franciszka Rogulskiego;
ofiara miała obcięte uszy,
wydłubane oczy i połamane ręce;
jego sandały własnej roboty nosił
potem Ukrainiec w Wiśniowcu.
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Od 19 do 25 kwietnia (Wielki
Tydzień):
Do wsi Kołodno Lisowszczyzna
pow. Krzemieniec upowcy przywlekli ze wsi Witkowce na cmentarz przywiązanych do wozu konnego 3 Polaków, zarąbali ich i zakopali w dole.
W kol. Pasieka pow. Kostopol
„powstańcy ukraińscy” schwytali
2 Polki idące do kościoła, kazali
im wykopać sobie doły, do których
je wsadzili, zakopali do połowy,
od góry tułowia rozebrali i darli
skórę pasami aż do uśmiercenia.
(Siemaszko..., s. 275).
W nocy z 24 na 25 kwietnia
(z Wielkiej Soboty na Wielką
Niedzielę):
We wsi Nosowica Nowa pow.
Dubno Ukraińcy zamordowali
około 50 Polaków, głownie kobiety i dzieci, które pokłute bagnetami wrzucili do studni.
W kol. 5 Kwartał pow. Dubno
zamordowali 7 Polaków (w tym
1 mężczyznę): 3-osobową rodzinę
Dulskich zakłuli bagnetami i
nożami, matkę z 2 córkami (lat
17 i 20) skatowali i wrzucili do
głębokiej studni, a 10-letni syn
zmarł poparzony.
Przed 25 kwietnia (przed
Wielkanocą):
We wsi Iwankowce pow. Dubno
upowcy spalili polskie gospodarstwa, ilość ofiar nie jest znana
(kilka – kilkanaście rodzin?).
We wsi Mosty pow. Krzemieniec
upowcy zamordowali 14 Polaków.
„Wieś Mosty położona wśród
skalistych wzgórz i wertepów,
trudnodostępna, przeżyła napad
banderowców przed Świętem
Wielkanocnym. Zginęło 11 osób,
przeważnie starych ludzi. Część
ludności schroniła się w Kątach, a
około 35 osób z małymi dziećmi
przechowywało się jeszcze kilka
dni na miejscu. Nastąpił drugi napad na Mosty, zginęły trzy osoby.
Zaraz po drugim napadzie, ocaleni zamyślili uciekać do miasta
Krzemieńca, prostą drogą obok
wymordowanej Antonowieckiej
Huty, przez wieś Stożek. W środku
wsi Stożek stoi wysoka góra,
swym kształtem podobna do olbrzymiego stogu siana. U stóp tej
góry, tylko od strony południowej,
jest niewielkie wzniesienie, a
z trzech pozostałych stron jest
równina pokryta lasem. Były
tam dwie drogi omijające górę,
ale za górą schodzące się w
jedną. Z Mostów ruszyły trzy
furmanki, na których usadowili
się ludzie starzy i dzieci. Młodzi
szli piechotą. Przed Stożkiem
spotkali samochód z pięcioma
Niemcami i znajomym gajowym.
Jadący proponowali, ażeby uciekinierzy zaczekali na nich, a oni
powracając przeprowadzą ich
przez wieś Stożek. Czekanie w tej
okolicy było niebezpieczne, więc
ruszyli dalej. Furmanki pojechały
południową drogą, a piesi omijali
górę drogą północną. Gdy furmanki wjechały na wieś, Ukraińcy
otworzyli ogień z karabinów,
następnie podeszli do wozów,
jeszcze żywym dali łopaty, by kopali doły. Do wykopanych dołów
wrzucali martwych i rannych, a
zdrowych wpędzali też do dołów.
Ale coś się stało. Bandyci zniknęli.
Zdrowi i ranni wyszli z dołu.
Przyczyną zniknięcia bandytów

było to, że żandarmi powracając
zostali ostrzelani, a mając nadajnik radiowy zawiadomili swą
komendę w Krzemieńcu. Oddział
żandarmerii z Krzemieńca natychmiast wyruszył samochodem do Stożka, na ratunek dla
napadniętych. Ale było już za
późno. Banderowcy zastrzelili
Niemców i gajowego. Żandarmi
zaczęli palić wieś Stożek i strzelać
do wszystkich kogo znaleźli. W
ten sposób zmuszono bandytów
do ucieczki. Ci, którzy szli prawą
drogą, wszyscy ocaleli. Kilka osób
będących już w dole też ocalało.
Za pomocą Niemców dobrnęli
do Krzemieńca. Rozpacz matek
i ojców, których dzieci zostały
zabite, nie miała granic. Listowscy
Weronika i Wojciech stracili dwoje
dzieci i matkę. Z tych, którzy jechali, zginęły 22 osoby, przeważnie
dzieci. (Z opracowania pt. :
„Kronika Losy Polaków Parafii
Kąty Powiatu Krzemienieckiego,
Województwa Wołyńskiego W
latach 1939-1945” autorstwa:
Feliksa Jasińskiego. Wpisany
przez Bogusław Szarwiło 01 lipca
2013; w: http://27wdpak.btx.pl/
samoobrona/417-samoobrona-wktach-pow-krzemieniec ).
25 kwietnia (Wielkanoc):
We wsi Budy Ossowskie pow.
Kowel upowcy po postrzeleniu
uprowadzili do wsi Wołczak pow.
Włodzimierz Wołyński byłego komendanta „Strzelca”, po czym w
sposób okrutny zamordowali go.
„W pierwszy dzień świąt Wielkanocnych 43 roku nacjonaliści
UPA z Wołczaka otoczyli dom
Stanisława Uleryka w Budach
Ossowskich. Uciekającego ranili
strzałem z karabinów, rannego
już uprowadzili do sztabu UPA na
Wołczak. Tam został zamęczony w
słynnej kaźni w stodole pod lasem.
Staszek Uleryk do 39 roku był komendantem młodzieżowej organizacji „Strzelec”, a więc był już
niebezpieczny dla OUN-UPA.”
(Fragment z książki Henryka
Katy “Wojenne Wichry” wydanej
dzięki Urzędowi Miasta Otwocka
w 2001 r. Nakład 200 egzemplarzy. Przepisany przez Bogusława
Szarwiło, w: http://27wdpak.btx.
pl/publikacje/435-woy-przedqburzq ).
We wsi Buszcza pow. Zdołbunów
UPA zamordowała 4-osobową
rodzinę.
Leśniczy
Cyryl
Kochmański zamordowany został
w sadzie, jego żona i dwójka dzieci w domu (Edward Orłowski; w:
http://www.krosno.lasy.gov.pl/
documents/149008/17558056/ma
rtyrologium+le%C5%9Bnik%C3
%B3w+2013.pdf ).
W futorze Dębina koło wsi
Wesołówka pow. Krzemieniec
Ukraińcy zamordowali Kazimierza Śliwińskiego, jego żonę
Petronelę i ich 5-letnią córkę
Helenę.
We wsi Hrymanówka (kolonia
Gregorówka/Hryhorówka)
pow. Łuck: „Na Wielkanoc
tego roku do Hrymanówki na
rezurekcję poszło ze dwudziestu
chłopaków. Żaden z nich nie
wrócił. Zaczęliśmy ich szukać.
Szybko się okazało, że wszyscy
zostali pomordowani i to w okrutny sposób. Najstarszy z nich miał
tylko głowę przekręconą w druga stronę. Młodszych Ukraińcy
męczyli jednak w bardziej wyrafinowany sposób. Mieli obcięte

języki, genitalia, obdzierano ich
ze skóry. My młodzi byliśmy tym
bardzo wstrząśnięci. Zebraliśmy
wszystkich zamordowanych do
Przebraża i położyliśmy ich zmasakrowane zwłoki pod szkołą,
żeby wszyscy mogli zobaczyć,
do czego zdolni są Ukraińcy.”
(Marek A. Koprowski: Wyprawa
do Kołek; 04 marca 2011. Relacjonuje świadek Adam Kownacki;
w:
https://kresy.pl/kresopedia/
wyprawa-do-kolek/ ).
W nadleśnictwie Joanów pow.
Łuck upowcy wymordowali 36
Polaków w okrutny sposób, np.
Józef Senda został upieczony
w gorącej szlace. „Wielkanoc
1943 spędziliśmy w Kiwercach
u państwa Rykowskich, którzy
tylko co przeprowadzili się tam z
Johanowa. Jak dalece ich decyzja
o ucieczce stamtąd była słuszna,
przekonaliśmy się już w Wielką
Niedzielę. Zasiadaliśmy właśnie
do stołu świątecznego, kiedy
przyszedł ich dawny gajowy i
powiedział, że od Wielkiej Soboty Johanów jest zajęty przez
duże zgrupowania banderowców.
Pewnie przyszli wyprawić, po
swojemu, święta, mieszkającym
tam Polakom. Choć żal nam było
plądrowanego, a może i palonego,
właśnie Johanowa, cieszyliśmy się
wszyscy, że państwo Rykowscy
i pozostali Polacy zdążyli w porę
wyjechać. Dopiero po powrocie do domu dowiedzieliśmy się
przerażeni, że raniutko w Wielką
Niedzielę trzech chłopów z Armatniowa wybrało się do Johanowa po pozostawione tam przez
znajomych bez opieki, króliki.
Mijał dzień za dniem, a chłopcy
nie wracali. Nadzieja, że w ostatniej chwili zmienili plany i
balują gdzieś w sąsiedniej wsi,
rozwiała się ostatecznie, kiedy junacy z Baudienstu znaleźli w lesie
niebieską opaskę Adasia, jako pracownika kolei. Było już pewne, że
byli w Johanowie, a jeśli do tej
pory nie wrócili, to znaczy, że nie
żyją. Teraz na wpół oszalałym z
rozpaczy rodzinom chodziło tylko o odnalezienie ciał i godne ich
pochowanie. Z pomocą przyszedł
p. Zielke, szef Baudienstu, Niemiec z poznańskiego, bardzo
Polakom życzliwy i uczynny. Pod
wzmocnioną ochroną pracujący
przy zwózce drewna junacy pojechali do Johanowa. W pałacu hr.
Jezierskiego znaleźli zakrwawione
dokumenty dziewięciu Polaków
– w tym także poszukiwanych
mężczyzn z Armatniowa. Dokumenty były w dziewięciu różnych
pokojach, co oznaczało, że każdy
z zamordowanych był torturowany oddzielnie przez osobną grupę.
Poszukiwania trwały, czas mijał, a
ciał nie było. W końcu jeden z junaków zauważył, że w nieczynnej
przedtem smolarni tli się ogień.
Zaintrygowany dźgnął bagnetem
w dymiące wysypisko węgla drzewnego i tak ich znaleźli – wszystkich dziewięciu. Ciała przywieziono furmanką zaprzężoną w dwa
konie. Od lasu szedł, trzymając się
luśni wozu, kompletnie osiwiały
w tych dniach pan Mrozicki,
ojciec Adasia. Widząc nas obie
z mamą wybiegające ze szkoły,
powiedział: „Nie ma już Adasia,
pani kierowniczko”. Zaniósł się
płaczem, a my płakałyśmy razem
z nim. Pan Mrozicki miał trzy
córki, Adaś był jego jedynym synem, lubiliśmy go wszyscy, miał
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tylko 17 lat, był zdrowy i zginął
tak bestialsko zamęczony. Wieczorem w domu Edka, gdzie w stodole leżeli obaj, okrutnie przed
śmiercią okaleczeni chłopcy,
zebrali się wszyscy Polacy, aby
zgodnie z obyczajem odmówić
różaniec w intencji zmarłych.”
(Barbara Krawczyk: Gorzki kraj
lat dziecinnych... Fundacja Moje
Wojenne Dzieciństwo, 1999).
We
wsi
Mikulicze
pow.
Włodzimierz Wołyński upowcy
wrzucili do studni 55-letniego
Władysława Gałatę.
We wsi Wesołówka pow. Krzemieniec upowcy zamordowali
6 Polaków: ojca z 12-letnią
córką , starsze małżeństwo z ich
zamężną córką o nazwisku Żurek
i 12-letnią wnuczką Czesławą
Żurek (Siemaszko,,,. S. 467).
W nocy z 25 na 26 kwietnia (z
Wielkiej Niedzieli na Poniedziałek
Wielkanocny):
We wsi Budy pow. Dubno miejscowi Ukraińcy wymordowali 22
Polaków.
W futorze Medwedówka pow.
Krzemieniec Ukraińcy zamordowali 8 Polaków: 6-osobową
rodzinę Józefa Gajewskiego z
żoną i 4 dzieci, Stanisława Gajewskiego (został pocięty), 86-letnią
Agnieszkę Szyk spalili żywcem z
domem.
We wsi Michałówka pow. Krzemieniec zamordowali 3 Polaków:
28-letnią Antoninę Kulikową z 2
dzieci.
We wsi Moszków pow. Dubno zmasakrowali siekierami i
nożami 3-osobową rodzinę: Jana
Sokołowskiego z żoną i 21-letnią
pasierbicą .
We wsi Peremiłówka pow. Dubno
zamordowali 4-osobową rodzinę
Sokołowskich z 2 dzieci.
We wsi Radoszówka pow. Krzemieniec dokonali rzezi około 50 Polaków, w tym całe rodziny, siekierami, bagnetami, nożami itp.
26 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny):
W kol. Pokosy pow. Równe
Ukraińcy w dzień przyszli złożyć
życzenia kowalowi Stanisławowi
Potapskiemu, który mieszkał w
kuźni po spaleniu jego domu podczas niemieckiej pacyfikacji, a
następnie w nocy przyszli z siekierami. Najpierw odrąbali ręce
broniącemu się 20-letniemu synowi kowala, który stał na warcie,
potem porąbali na kawałki całą
rodzinę: Stanisława Potapskiego,
jego żonę Marię z Sienkiewiczów,
ich 20-letniego syna Władysława,
dzieci Sienkiewiczów: 17-letnią
Leokadię i 15-letniego Feliksa, oraz dzieci małżeństwa
Barańskich z kolonii Olchówka: 16-letnią Janinę i 10-letnią
Kazimierę. Ponadto zarąbali dwie
dziewczyny Czeszki, koleżanki
Leokadii, które nocowały u
rodziny kowala. Zbrodni dokonali Ukraińcy z sąsiedniej wsi
Nowosiółki. (Siemaszko..., s. 679)
We wsi Zahorce pow. Krzemieniec upowcy wymordowali 10
polskich rodzin.
W nocy z 25 na 26 kwietnia 1943
roku Mołotow wręczył ambasadorowi RP w Moskwie Romerowi
notę o zerwaniu stosunków dyplomatycznych przez ZSRR z Polską.
27 kwietnia:
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W miasteczku Kołki pow. Łuck
Ukraińcy zamordowali w lesie
7-osobową rodzinę Kazimierza
Drzewieckiego ze wsi Rudnia:
rodziców i 5 dzieci.
We wsi Sytnica pow. Łuck zamordowali 6-osobową rodzinę Hulkiewiczów: 60-letnią wdowę, jej
23-letniego syna pobili, porżnęli
i udusili; jego 23-letnią żonę
zakłuli bagnetami, ich 3-letniego
syna zakłuli bagnetami; natomiast
6-letnią córkę (Halinka Hulkiewicz) oraz 6-miesięcznego syna
(Mieczysław Hulkiewicz) zakopali żywcem (Siemaszko..., s.
577).
We wsi Tartak pow. Dubno upowcy (sąsiedzi z okolicy) zamordowali 79-letnią Marię Lech, która nie
opuściła domu sądząc, że starych
kobiet nie będą zabijać.
28 kwietnia:
We
wsi
Chiniówka
pow.
Zdołbunów upowcy zamordowali
Zygfryda Naumowicza i Żydów,
których ukrywał oraz zrabowali
ich złoto.
W futorze Horodnie (Horodło)
pow. Zdołbunów Ukraińcy zamordowali 22-letnią Cecylię Sawicką.
We wsi Mołotków pow. Krzemieniec Niemcy wraz z Ukraińcami
dokonali
pacyfikacji.
Życie
straciło 617 osób. Wśród ofiar
była m.in. rodzina Stebelskich, a
wśród nich rodzice późniejszego
generała dywizji LWP Józefa
Stebelskiego.
We wsi Siedliszcze Małe pow.
Sarny zamordowali 20-letnią
Anastazję Kopacką, jej mąż Józef
zdołał uciec.
29 kwietnia:
We wsi Kołodno Lisowszczyzna
pow. Krzemieniec trzej upowcy
uprowadzili z domu Stanisława
Raczyńskiego, lat 37, pracownika
poczty i po zmasakrowaniu wrzucili go do studni.
Koło wsi Kąty pow. Krzemieniec: “W dniu 29 kwietnia
kilku nacjonalistów, omijając
od południowej strony Kąty,
osaczyło Polaków przy wiosennych
pracach
polowych.
Spędzono ich do znajdujących
się w pobliżu zabudowań gospodarskich, powiązano wraz z ich
dziećmi w „snopki”, wrzucono
do jednego z domów i podpalono. Ponieważ działo się to dość
blisko Szumska, po kilku godzinach na miejsce zbrodni przybyli Niemcy. Ustalono, że wśród
oprawców byli bracia Mińkowscy
z Kątów. Niemcy spalili zabudowania Mińkowskich, a polskiej
samoobronie dali jeden karabin
mauser i 80 sztuk naboi. Maksym
Skopupśkij, który jeszcze jako
melnykowiec uczestniczył w
napadzie na Kąty, a później był
jednym z kureniowych (kureń
– odpowiednik kompanii) w sztabie UPA „Wołyń Piwdeń” w
Antonowcach, w swoich wspomnieniach „Туди де бій за волю”
(str. 87) napisał: „Полякам не
треба було починати війни з
нами”, a także „Поляки без
потреби зв’язалися з німцями”.
(Jerzy Jeleńkowski: ZAGŁADA
PARAFII KĄTY, MAJ 1943; w:
Wołanie z Wołynia nr 3 (88) MajCzerwiec 2009 r.).
W nocy z 29 na 30 kwietnia:
W futorze Dębina pow. Krzemieniec Ukraińcy wymordowali
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około 40 Polaków, prawie wszystkich poprzez spalenie żywcem.
W futorze Kotiaczyn pow. Krzemieniec zamordowali około 20
Polaków. „Poszukuję informacji
o moich dziadkach. Stanisław
Trawiński, jego żona Janina
Trawińska zd Rokitnicka. Kotiaczyn gm. Szumsk. Brat dziadka
Stanisława Kazimierz Trawiński (
jego żonę i dwójkę dzieci zamordowali nacjonaliści ukraińscy).
Poszukuję też informacji o pradziadku: Aleksander Trawiński leśniczy.” (Beata Anna Antkowiak; beawa@op.pl; 20 maja 2011;
w: http://rzeczpospolita.com/wolyn/krzemieniec/ksiega.php ).
W futorze Laszówka pow. Krzemieniec zamordowali około 25
Polaków.
30 kwietnia:
W kol. Antonówka Sileńska
pow. Łuck upowcy zastrzelili
3-osobową
rodzinę:
Feliksa
Jasińskiego, jego żonę Teofilę i
ich 13-letnią córkę Irenę.
W futorze Dąbrowa pow. Krzemieniec zatrzymali 5 uciekających
Polaków i zamordowali ich w
lesie. Inni:„W odległości trzech
kilometrów od środka wsi Kąty,
za niewielki lasem, na polu
zwanym Dąbrową, mieszkał
Józef Jasiński z żonatym synem
Albinem. Budynki w tym gospodarstwie, jak większość w
całej okolicy, były drewniane.
Dnia 30 kwietnia 1943 roku, w
biały dzień banda banderowców
opanowała zamieszkałą Dąbrowę.
Siłą spędziła ludzi pracujących
na polach oraz mieszkańców Polaków z Dąbrowy Waśkowieckiej
do domu Jasińskiego i dom ten
podpaliła. Spaliły się 23 osoby, w
tym dwanaścioro małych dzieci.
Rodzina Łopuszańskich zginęła
tam z czworgiem małych dzieci.
Wszyscy, którzy tam zginęli, byli
nam znani, prócz jednej dziewczynki, której imienia i skąd
pochodziła nie udało się ustalić.
Spaliły się wszystkie budynki.
Ludzka wyobraźnia nie jest w
stanie przedstawić sobie tej straszliwej rozpaczy i bólu matek na
widok palących się ich dzieci
wraz z nimi. Potworny mord
matko-dzieciobójstwa wołał o
pomstę do Boga. Cóż te dzieci i
ci ludzie zrobili złego, tym strasznym ludziom – bandytom. Co
oni mogli zrobić złego tej budowanej przez nich samostyjnej
Ukrainie – dzieci Łopuszańskich,
Adaszyńskich, Kucharskich i
Jasińskich. W niedzielę 2 maja
trzy furmanki z Kątów i kilkunastu uzbrojonych mężczyzn
pojechało na pogorzelisko. Obraz
był straszny. Nic więcej nie było,
tylko popalone kości i popiół.
Kości ludzkie były, malutkie, a
dziecięce maluteńkie. Kości zebrano do niedużych skrzynek i
wieziono obok kościoła na cmentarz. Przy kościele czekało kilka
tysięcy ludzi, a pomiędzy nimi
dziadkowie Łopuszańskich, żona
i matka Kucharskich i rodzina
Oborskich.” (Z opracowania pt.
: „Kronika Losy Polaków Parafii
Kąty Powiatu Krzemienieckiego,
Województwa Wołyńskiego W
latach 1939-1945” autorstwa:
Feliksa Jasińskiego. Wpisany
przez Bogusław Szarwiło 01 lipca
2013; w: http://27wdpak.btx.pl/
samoobrona/417-samoobrona-wktach-pow-krzemieniec ).

We wsi Ludwiszcze pow. Krzemieniec upowcy zastrzelili 8 Polaków: 2 rodziny z dziećmi lat 16,
7, 4 i 3-miesięcznego chłopca.
W kol. Nowiny pow. Kostopol
bulbowcy zamordowali 4 Polaków.
W okresie styczeń – kwiecień
1943 roku:
W miejscowości Targowica pow.
Dubno upowcy zamordowali
około 30 Polaków.
Na przełomie marca i kwietnia
1943 roku:
We wsi Mokwin pow. Kostopol
Ukraińcy zamordowali 4 Polaków: Łapszynową z 3 dorosłych
dzieci, w tym córki lat 20 i 25.
We wsi Rudnia pow. Kostopol
zamordowali 5 Polaków.
W marcu lub kwietniu 1943
roku:
Pomiędzy wsią Podłużne a osadą
Janowa Dolina pow. Kostopol
„powstańcy ukraińscy” zamordowali 2 Polaków: 10-letniego
Tadeusza Gołębiowskiego udusili
drutem oraz 18-letnią Zofię Bartosiewicz, którą zgwałcili i obcięli
jej piersi.
W
kolonii
Teresin
pow.
Włodzimierz
Wołyński:
„Pamiętam, że gdzieś w marcukwietniu 1943 r. do naszej koloni
Teresin, podczas dnia przyjechali
wozem uzbrojeni Ukraińcy. Zajechali przed dom polskiej rodziny Brzezickich i weszli po chwili
do środka. Świadkiem naocznym
tych wydarzeń była mieszkanka
naszej wsi Jadwiga Kasperska,
sąsiadka Brzezickich przez drogę
i sąsiadka Antoniego Bojko przez
miedzę. Opowiadała potem w
naszej wsi tak: „Ukraińcy weszli
do domu Brzezickich i na oczach
Jana zgwałcili jego żonę! Potem
ich powiązali i zabrali ze sobą
na wóz! W tym samym czasie,
Ukraińcy z tej samej grupy, zabrali także ze sobą Antoniego Bojko oraz jego żonę Jadwigę.” Od
tej chwili, wszelki słuch po nich
zaginął, jestem prawie pewien, że
zostali wtedy nieludzko zamordowani. Jan Brzezicki miał oko 60
lat, a jego żona, chyba Zofia, mogła
mieć wtedy także około 60 lat.
Podczas tego najścia, w domu nie
było dwóch synów Brzezickich w
wieku około 22 lat i właściwie nie
wiem, co się później z nimi stało i
jakie były potem ich dalsze losy.
Małżeństwo Bojków było nieco
młodsze od Brzezickich: Antoni
lat około 45, a Jadwiga lat około
40. Od tego wydarzenia, strach
padł na mieszkańców naszej kolonii i rozpoczęło się upokarzające
i ciężkie chowanie się Polaków
gdzie tylko można było. Byle
nie nocować we własnym domu,
do którego w każdej dosłownie
chwili mogli wtargnąć żądni
krwi banderowcy. Najczęściej
ukrywaliśmy się w stodołach,
stajniach, na strychu, a wiele osób
budowało własne, podziemne
schrony, w których chowała się
niekiedy cała polska rodzina.
Tymczasem niedługo później
Ukraińcy z Lasu Świnarzyńskiego,
znów przyjechali do naszej wsi i
tym razem zajechali na podwórko
rodziny Kukułka. Gospodarz miał
na imię chyba Stanisław lat około
45, który miał żonę lat około 42
oraz jednego syna Antoniego lat
około 18 i jedną córkę, chyba

miała na imię Zosia, lat około 23.
Po odjeździe banderowców, po
naszej kolonii rozpoczęto sobie
opowiadać, co stało się z rodziną
Kukułków. Ludzie mówili tak:
„Banderowcy weszli do domu
rodziny Kukułka, zgwałcili Zosię,
a potem wszystkich zabrali ze
sobą do lasu. Od tej pory wszelki
słuch po nich zaginął. Pewnie ich
w lesie bandziory pomordowali.”
Opowiadała o tym rodzina polska Topolanków, którzy mieszkali blisko rodziny Kukułków”
(Eugeniusz Świstowski; w: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.
pl; wspomnienia spisał Sławomir
Roch).
W kol. Trubica pow. Kostopol
Ukraińcy zamordowali nie znaną
liczbę Polaków.
W kol. Wielick pow. Kowel
zamordowali
ppor.
rezerwy
Stanisława Rogowskiego.
W kwietniu 1943 roku
(świadkowie nie podali dnia):
W kol. Aleksandrówka koło
Wojnicy pow. Horochów Ukraińcy
zamordowali rodzinę gajowego
Kwatry.
We wsi Androszówka pow. Krzemieniec zamordowali 10 Polaków
(3 rodziny).
W kol. Andrzejówka pow.
Równe zamordowali Narcyza
Sławuszewskiego.
W kol. Antonówka pow. Kowel
zamordowali Stanisława Wszołe
lat 27, jego żonę Stefanię, lat 27
oraz osobę o tym samym nazwisku, lat 55.
W kol. Antonówka pow. Równe
grupa upowców uprowadziła
i zamordowała Tadeusza Grochowskiego, mordercy są znani.
Koło osady Antonówka pow.
Sarny upowcy dogonili Józefa
Ejsmonta, przywiązali do drzewa,
obcięli język, wydłubali oczy i
przecięli piłą (Siemaszko..., s.
811).
W kol. Antonówka Szepelska pow.
Łuck bojówka ukraińska po torturach zamordowała 20-letniego
Mieczysława Bakalarskiego, pracownika mleczarni.
We wsi Arszyczyn pow. Dubno
Ukraińcy zamordowali 10 Polaków.
W miasteczku Berezne pow. Kostopol zamordowali 2 Polaków.
„Na początku kwietnia 1943 r.
przed szkołą był widziany 6-letni
polski chłopczyk NN z rączkami
związanymi sznurem do tyłu
stojący przed grupą upowców i
powtarzający w kółko: „Ja chcę
żyć” (Siemaszko..., s. 220).
We wsi Bilinka Mała pow. Sambor
miejscowy Ukrainiec zamordował
Jana Mazurka.
We wsi Biskowice pow. Sambor
banderowcy zamordowali 25-letniego Polaka NN (szwagra Franciszka Rychlika) pracującego na
polu.
W kol. Brzozowy Gród pow. Łuck
„ukraińscy partyzanci” porwali z
pastwiska kilkunastoletniego pastuszka sierotę Kaczorowskiego
oraz starca Jana Oliwę. Starca
związali i „dla zabawy” dokonali
operacji wyrostka robaczkowego.
Rozcięli mu brzuch scyzorykiem,
wycięli wyrostek robaczkowy,
wepchali do wnętrza mech i zszyli
sznurkiem do worków. Następnie
wyrwali mu język, zbili drągami
i płytko zakopali a na mogile rozpalili ognisko. Sierota Kaczorowski ocalał dzięki znajomości
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języka ukraińskiego i pacierzy po
ukraińsku – udawał Ukraińca a w
nocy uciekł i dotarł do Polaków na
kolonii.(Siemaszko..., s. 554).
W miasteczku Busk pow. Kamionka Strumiłowa: „W kwietniu
1943 r. zabity został w Busku
Wardyński Stanisław l. 18”
(Władysław Kubów: Terroryzm
na Podolu; Warszawa 2003).
Pomiędzy wsią Cepcewicze a kol.
Dębowa Góra pow. Sarny bulbowcy zamordowali Jana Rudnickiego
oraz poszukującą go żonę.
We wsi Chinocze pow. Sarny
Ukraińcy zamordowali 10 Polaków.
We wsi Chołoniewicze pow. Łuck
upowcy zabili pozostałych jeszcze
we wsi Polaków (5 rodzin).
We wsi Chorobrów pow. Brzeżany
zamordowali Antoniego Mazura.
We wsi Chorochoryń pow. Łuck
miejscowi upowcy zamordowali 3
Polaków, w tym ponad 60-letniego
nauczyciela Franciszka Srokę jego
byli uczniowie.
We wsi Chorupań pow. Dubno
miejscowi
Ukraińcy
zamordowali nauczycielkę, lat ok. 40
(wśród nich byli jej uczniowie),
której wcześniej gwarantowali jej
bezpieczeństwo; przywiązali ją do
słupa i żywcem spalili. Ponadto
koło wsi Chorupań na drodze z
Dubna do Młynowa zamordowali
Tadeusza Zakrzewskiego.
W kol. Czapelka pow. Kostopol Ukraińcy zamordowali nie
ustaloną ilość Polaków.
W kol. Czerewacha pow. Kowel wymordowali wszystkich
mieszkańców tej polskiej kolonii,
około 80 Polaków.
We wsi Czerwona Góra pow.
Dubno zamordowali 5 Polaków.
We wsi Czetwertnia pow. Łuck
zamordowali 4 Polaków, w tym
kobietę.
We wsi Dażwa pow. Kowel
zamordowali 3 Polaków, w tym
małżeństwo.
W futorze Dębina koło wsi
Wesołowka pow. Krzemieniec
zamordowali 2 Polaków: gajowego Aleksandra Jakubowskiego lat
47 i 24-letniego mężczyznę.
W kol. Dębowa Karczma pow.
Łuck zamordowali 6-osobową
rodzinę Traczewskich z 4 dzieci.
We wsi Diuksyn pow. Kostopol zamordowali 3 Polaków
i Ukrainkę wychowaną przez
Polkę: Franciszka Cichockiego
związali drutem kolczastym i bili
go, kolce wbijały mu się w ciało,
co dawało powód Ukraińcom do
naigrawania się (był okres postu, drut kolczasty symbolizował
koronę cierniową na skroniach
Chrystusa), ciało jego wrzucili
do rzeki Horyń. Także 40-letnią
kobietę po torturach zamordowali
i wrzucili do rzeki.
W kol. Dolina Dąbrowa pow.
Kostopol zamordowali Polaka,
Przybyszewskiego, który wrócił
do swojego gospodarstwa.
We wsi Druchowa pow. Kostopol zamordowali 6-osobową
polską rodzinę podczas kolacji:
Antoniego Płomińskiego, 4 jego
dzieci i babcię; ciała złożyli za
stodołą i spalili. Uratowała się
żona Płomińskiego Anna, która w
tym czasie była w oborze i uciekła.
Inni: ”Któregoś dnia w maju 1943
roku babcia Ania podała całej
rodzinie kolację i poszła do obory doić krowy. Między domem a
oborą rosły konopie. Po pewnym
czasie usłyszała, że w domu coś
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się dzieje. Wskoczyła w konopie
i zobaczyła, że synowa Ukrainka
z dzieckiem na ręku wychodzi z
domu i ucieka. Po paru minutach
podjechał wóz drabiniasty i banda
wynosiła z domu trupy zarąbanych
siekierami: męża, synów i córek.
Wywieźli pod las i spalili trupy
wraz z wozem Wiem, że babcia
Ania po wojnie mieszkała w Rawiczu. Przeżyła wszystko i zmarła
jako staruszka. Wówczas przez
Ukraińców zostali zamordowani:
1. NN. Płomiński, ojciec rodziny, mąż Ani. 2. Józef Płomiński,
starszy syn. 3. NN. Płomiński,
młodszy syn. 4. Aniela Płomińska,
córka. 5. Genia Płomińska, córka.”
(Helena Bielecka z d. Szczurowska; w: „Na Rubieży” nr.48/2000).
We wsi Eliaszówka pow.
Zdołbunów
zamordowali
4-osobową rodzinę gajowego (Edward Orłowski..., jw.).
W kol. Głęboczek pow. Łuck uprowadzili i zamordowali po torturach Polaka, zięcia Zarembów.
We wsi Głuboczek (Hłuboczek)
pow. Kostopol zamordowali
4-osobową rodzinę Murawskich.
W nadleśnictwie Grobelki gmina
Nowy Czartorysk pow. Łuck: upowcy zamordowali 26 Polaków:
„Rodak Jan (+ 25 innych nieustalonych pracowników nadleśnictwa)
pracownik biura nadleśnictwa .
Zamordowani po napadzie upowców na siedzibę nadleśnictwa.
Zwłoki spłonęły w podpalonym
budynku nadleśnictwa. W trakcie walki udało się zbiec dwom
braciom Koperskim (leśniczy +
sekretarz leśnictwa)”. (Edward
Orłowski..., jw.).
W majątku Grudek pow. Równe
zamordowali co najmniej 12
Polaków: 2 kilkuosobowe rodziny Nurków i Płachtów oraz ze
szczególnym
okrucieństwem
4-osobową rodzinę zarządcy
majątku
Bronisława
Miłaszewskiego z żoną oraz synem i córką, mającymi po 14 -16
lat.
W kol. Halinówka pow. Łuck
zatłukli drągami i wrzucili do studni stare małżeństwo Dziedziców,
które nie opuściło swojego domu.
We wsi Holatyn Dolny pow.
Horochów zamordowali Polaka
Młotkowskiego ćwiartując go
na kawałki, które rozrzucili po
drodze.
We wsi Hołoby pow. Kowel w
pacyfikacji ukraińsko-niemieckiej
zabitych zostało 23 Polaków
oraz na drodze do Kowla upowcy
zamordowali 1 Polaka.
We wsi Hłuboczek pow. Równe
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków,
w tym kobietę.
W mieście Horochów woj.
wołyńskie zamordowali 2 Polaków.
We wsi Hradki pow. Dubno złapali
6 Polaków uciekających z kol. Lubomirka do Dubna, przywiązali
do końskich ogonów i wlekli 7
km, w trakcie czego nastąpił ich
zgon: Byli to: Lewiński z żoną
(oboje w starszym wieku), synowa i jej dziecko, oraz Aleksander
Witkowski i jego żona Seweryna ,
oboje w starszym wieku.
We wsi Hrywiatki pow. Kowel
zamordowali bestialsko znęcając
się kierownika szkoły w Krzeczewicach Kałwę.
W futorze Hucisko Garncarskie
pow. Krzemieniec wymordowali
nożami i spalili 17 Polaków.
We wsi Hucisko Horodyskie pow.
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Krzemieniec zamordowali 12 Polaków: 3 rodziny i mężczyznę.
We wsi Hucisko Piaseczne pow.
Krzemieniec zamordowali 6
Polaków: 4-osobową rodzinę i
małżeństwo.
We wsi Hucisko Pikulskie pow.
Krzemieniec zamordowali 16 Polaków.
W kol. Hurby pow. Kostopol uprowadzili do lasu 3 Polaków:
Stanisława Halczuka z córkami:
Jadwigą lat 15 i Genowefą lat 17,
zwłok ofiar nie odnaleziono.
We wsi Huta Stara pow. Krzemieniec „ukraińscy partyzanci”
zwołali zebranie Polaków w domu
Jana Jastrzębskiego, a następnie
spalili żywcem zgromadzonych
52 Polaków. Na terenie wsi zamordowali kilka osób, w tym przerznęli
piłą jedną z kobiet o nazwisku
panieńskim Michałowska; łącznie
było co najmniej 59 ofiar. “Niektórzy Polacy traktowali rzezie jako
prześladowania religijne, a swą
śmierć jako śmierć w obronie wiary. Zamordowany Jakub Łoziński
powiedział: „Przyszedł czas i
możność zostania męczennikiem
i świętym” (Siemaszko..., s. 448).
Na terenie parafii Huta Stepańska
pow. Kostopol zamordowali 30
Polaków.
We wsi Iłowica Mała pow. Krzemieniec zamordowali 7 Polaków, w
tym rodzinę młynarza.
W kol. Jachimówka pow. Horochów uprowadzili i zamordowali kilku Polaków; Mateusza
Szafrańskiego przywiązali do
drzewa i przez całą noc biesiadując
przy ognisku ścinali mu paskami
skórę i przypiekali głowniami, aż
skonał (Siemaszko..., s. 155).
W futorze Janowe Hucisko pow.
Krzemieniec zamordowali Franciszka Suchodolskiego.
W kol. Janówka pow. Sarny zamordowali Cichockiego wcześniej
obcinając mu uszy i nos.
We wsi Jaźwiny pow. Łuck
zamordowali 6 Polaków: Emilię
Czarnecką oraz Stablewskiego z
żoną i trójką nieletnich dzieci.
We wsi Kamienna Góra pow.
Zdołbunów zamordowali syna
Bronisława Paszkowskiego.
W mieście powiatowym Kamionka Strumiłowa woj. tarnopolskie
zamordowali 30 Polaków.
We wsi Kiryłówka pow. Dubno
zamordowali 26 Polaków (całe
rodziny).
W osadzie Kiwerce pow. Łuck w
lesie, w pobliżu stacji kolejowej,
Ukraińcy zamordowali 5 Polaków
wracających z kościoła: 3 dziewczyny oraz 2 chłopców w wieku od
13 do 18 lat, ich ciała były zmasakrowane.
We wsi Kniahynin pow. Dubno:
„Mojej kuzynki z Kniahynina k/
Dubna jeszcze w kwietniu 1943
roku przyszli i zabrali męża z domu
w nocy gołego prawie w piżamie
i poprowadzili w kierunku Styru
i żona biegła za nimi z płaczem,
żeby jej oddali męża, a oni jeszcze
szybciej biegli i mąż zobaczył, że
już śmierci nie umknie. Mówił do
żony: Janeczka, wróć do dzieci, ty
musisz żyć dla dzieci, ja już padam ofiarą, Janeczko wróć. Ale ona
z miłości do męża biegła za nim.
Doszli do rzeki Styr. Za to, że ona
na śmierć biegła razem za nim, to
wzięli odcięli mu głowę i dali jej
na ręce, a jego rzucili do rzeki Styr
mówiąc, że niech ryba zje. A ona
biedna przyniosła tę głowę do dzieci. Jedno miało 5 latek, a drugie 2

latka. Zbryzgana cała krwią męża,
umyła, ucałowała ten swój skarb,
zdążyła kupić trumnę i pochowała
na cmentarzu, którego od tej pory
nie oglądała, sama zdążyła uciec
do Łucka”. (Wspomnienia Józefy
Wolf z domu Zawilskiej; w: http://
wolyn.freehost.pl/wspomnienia/
aleksandrowka-jozefa_wolf.html).
W kol. Kołodeskie Budki pow.
Łuck upowcy zamordowali Jana
Wójcickiego, lat 33 i jego żonę
Zofię, lat 30.
We wsi Korszów pow. Łuck
zamordowali Polaka, młynarza.
W powiecie Kostopol woj.
wołyńskie
upowcy
zamordowali
Ukraińca
Grzegorza
Głuszvczenkę, jego żonę Polkę i
ich 2 dzieci.
W kol. Koźle pow. Łuck zamordowali Hieronima Janickiego.
We wsi Krać pow. Włodzimierz
Wołyński Ukrainiec Mykoła
Dembyćkyj zamordował Polaka
ze wsi Bielin, wędrownego handlarza.
We wsi Krościenko (Bieszczady)
policjanci ukraińscy zamordowali
2 Polaków.
We wsi Krzywucha pow. Dubno
Ukraińcy zamordowali 20 Polaków.
W kol. Kuchary pow. Kowel
Ukraińcy zamordowali 15 Polaków (4 rodziny).
W kol. Kurhany pow. Kostopol
zamordowali nie ustaloną ilość
Polaków, w tym młynarza.
W kol. Ledno pow. Kostopol
dwaj Ukraińcy Grzegorz i Stefan
Stopniccy zamordowali swoje
żony Polki, dzieci, teściów, a jeden
z nich jeszcze dwie siostry żony.
We wsi Leduchów pow. Krzemieniec Ukraińcy zamordowali nauczyciela Grzegorza Kociubę, lat 55.
We wsi Lipno pow. Łuck zamordowali
4-osobową
rodzinę:
Mikołaja Polikowskiego z żoną i
2 dzieci.
We wsi Litowiszcze pow. Krzemieniec zamordowali 16 Polaków.
Na terenie gminy Ludwipol pow.
Kostopol zamordowali 2 Polaków
pracujących u Ukraińców.
W kol. Ludwiszyn pow. Łuck
zamordowali 4-osobową polską
rodzinę Kapustów.
W osadzie Łabędzianka pow.
Dubno zamordowali Polkę o nazwisku Midur.
Na drodze do Łucka zamordowali 2 Polaków: 48-letniego
inż. Władysława Krzanowskiego
z
26-letnią
córką
Janiną
Krzanowską, nauczycielką, którą
przed śmiercią zgwałcili; ciała
ofiar wrzucili do studni.
W kol. Ładesa pow. Łuck zamordowali 20-letniego Henryka Szczepkowskiego.
We wsi Majdan pow. Gródek
Jagielloński zamordowali 2 Polaków i 1 Ukraińca.
We wsi Malów pow. Dubno
zamordowali
kilka
polskich
rodzin, znanych jest imiennie 5
ofiar.
We wsi Matków pow. Turka
zamordowali
miejscowego
księdza rzymskokatolickiego i
spalili kościół.
We wsi Matwiejowce pow. Krzemieniec zamordowali ponad 25
Polaków, w tym paląc żywcem.
We wsi Michałówka pow. Krzemieniec zamordowali 13 Polaków z
2 rodzin.
Koło miasteczka Mizocz pow.
Zdołbunów
zamordowali
Domańską z 2 dorosłymi synami

i kilkunastoletnią córką.
We wsi Mogilno (Mohylno) pow.
Włodzimierz Wołyński: „W zasadzie była to wieś ukraińska, w
której tylko około 15 % gospodarstw było polskich. Mieszkały
tam rodziny Szewczuków (5
rodzin), Mroziuków (5 rodzin),
Gaczyńscy (3 rodziny), Szczurowscy, Siateccy, Buczkowie,
Juszczakowie, Bernaccy, Konstantynowicze i Roratowie. Roratowie
przed wojną wyprowadzili się do
Włodzimierza. Rodzina Konstantynowiczów mieszkała tu krótko.
Pozostałe rodziny polskie były
tu zasiedziałe od kilku pokoleń i
tylko w ustnych rodzinnych przekazach zachowały się informacje,
że nasi przodkowie przybyli tu
z piaszczystych ziem w okolicach Bełżca. Kupili tu ziemię,
bo wtedy była tu najtańsza. A
ponieważ było to w czasie zaboru
rosyjskiego, aby ominąć ograniczenia w zakupie ziemi stosowane
dla Polaków, podobno nasi przodkowie zmienili nazwiska. I
tak Sobolewscy stali się Szewczukami a Wiśniewscy - Mroziukami. Tak więc przybyliśmy tu
nie jako zdobywcy, najeźdźcy
i okupanci, lecz zmieniliśmy
miejsce zamieszkania w granicach państwa carów rosyjskich i
swoją ziemię kupiliśmy. Stosunki
z sąsiadami ukraińskimi układały
się poprawnie. Szanowaliśmy
prawosławne
Święta
religijne przez powstrzymywanie się
od pracy w polu. /.../ Groźnym
sygnałem dla Polaków stało się
usypanie przez Ukraińców kopca przy cerkwi. Ziemię wozili
sami Ukraińcy, Polaków nie
angażowano. Mówiono, że tam
zakopano polski mundur, na kopcu postawiono krzyż. Miał to być
“pogrzeb” państwa polskiego. W
kwietniu 1943 roku zebrali się
tam Ukraińcy na poświęcenie,
którego dokonał przybyły specjalnie archirej. Adolf Szewczuk
miał swoje zabudowania tuż
przy cerkwi. Maria, żona Adolfa,
skrycie podeszła przy stodole
jak najbliżej zgromadzonych i
starała się posłuchać, o czym
mówiono. Usłyszała, zapamiętała
i nam powtórzyła jedno zdanie
z przemowy prawosławnego archireja: “ jednej nacji już nie ma
(żydowskiej), jeszcze pozostała
druga!” Gdy wracaliśmy z
nabożeństwa wielkanocnego w
1943 roku z kościoła parafialnego
w Swojczowie (osiem kilometrów
od Mogilna), furmanki z Polakami
zostały ostrzelane z zabudowań
Polaka Sokala w pobliżu Swojczowa. Prawdopodobnie ta rodzina
już wtedy została zamordowana.
Raniono dwie osoby, jedna nosiła
nazwisko Sienkiewicz” (Jadwiga
Kozioł z d. Mroziuk, w: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.
pl).
We wsi Moszczenica pow.
Łuck Ukraińcy zamordowali
Chomińskiego z 2 córkami, gdy
wrócili do swojego gospodarstwa
po żywność.
We wsi Mydzk (Mały lub Wielki)
pow. Kostopol: „Huta Szklana wieś
(Mydzka ), gm. Stydyń Wielki.
Fotoreportaż poświęcam pamięci
zamordowanych w majątku w
pobliskim Mydzku: Jadwigi
Osińskiej i Rozalii Osińskiej, siostry męża Jadwigi. Kiedy zarządca
Osiński w kwietniu, wyjechał do
Równego, w majątku pozostała
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żona, siostra i służba. Bandyci w
okrutny sposób zamordowali obie
kobiety, Jadwiga będąca w ósmym
miesiącu ciąży miała rozcięty brzuch z którego wystawało dziecko.
Na powracającego z Równego
Osińskiego, czekali już miejscowi
Ukraińcy, aby go ostrzec. Ukradkiem, nocą, udało mu się zakopać
zamordowanych na ogrodzie. Sam
Osiński prawdopodobnie został w
1946 r. zamordowany w katowniach UB. Jego imienia nikt nie
zapamiętał. O mordzie opowiadały
mi dzieci Marii Tuszyńskiej, rodzonej siostry zamordowanej Jadwigi – Józefa i Janina Tuszyńskie
z Huty Mydzkiej. Huta Szklana
została spalona w Krwawą Noc 16
na 17 VII 1943 r.” (Wokół Huty
Stepańskiej z Januszem Horoszkiewiczem; w: http://isakowicz.
pl/szlakiem-wolynskich-krzyzyhuta-szklana/). Oraz: „W drugiej dekadzie kwietnia 1943 r.
przyleciały do Huty dwie kobiety,
Polki z prośbą, żeby ich ratować,
bowiem dowiedziały się od
życzliwych sąsiadów Ukraińców,
że w tych dniach będą wymordowani oni i wszyscy mieszkańcy
tzw. Kolonii Mydzkiej, w której
mieszkało kilkanaście rodzin polskich. Najpierw poszły do księży
i z księżmi poszły do „samoobrony”, aby ich wszystkich zabrano do Huty wraz z dobytkiem.
Wprawdzie niechętnie, ale kierownictwo wyraziło zgodę i komendant Konowerski wyznaczył do tej
podróży swego zastępcę Liberę.
Pojechali obrońcy Huty i Wyrki.
Siedlisko nie brało udziału. Po
przyjeździe na miejsce nikt im nie
przeszkadzał w ładowaniu wozów
dopiero kiedy konwój zbliżał się
do lasu, a dojazd był na otwartej
przestrzeni, w kotlinie, bandyci z
trzech stron dali ognia, powodując
zamieszanie. Jedynym ratunkiem
był las, z którego też padały celne
strzały. Z Siedliska był Stanisław
Charewicz i on nas zawiadomił o
poniesionych stratach w Mydzku.
Pozostały tylko trupy. Libera się
uratował, lecz miał przestrzeloną
rękę i na długie miesiące był unieruchomiony. To, że tak się stało
był to jego błąd, że nie wystawił
warty przed wyjazdem”. (Fragment wspomnień Antoniego Gutkowskiego spisanych w latach
1983/84; jw.).
We wsi Myków pow. Łuck zamordowali Mariana Adamowskiego.
We wsi Niemila pow. Kostopol w
okrutny sposób zamordowali w
lesie 17-letnią Polkę, listonoszkę
Jadwigę Kutasiewicz.
W kol. Niesześć pow. Łuck: „W
kwietniu roku 1943 zostali zamordowani przez bojówkarzy UPA:
Wysocki Piotr i żona Elżbieta,
ich 3 córki i syn. Wysocki Paweł,
Wysoccy... żona , 2 córki i syn,
Wysocki Franciszek z żoną i
córką. Wysocki Dominik z żoną
i 2 córki i syn, Wysocki Ludwik i
żona Aniela i 3 córki i syn. Z pogromu ocalała Paszkowska Marianna z d. Wysocka z mężem i synem Stanisławem ( 3 lata). Zdążyli
uciec do Kołek a stamtąd do
Przebraża. Są to relacje świadka
Marianny Paszkowskiej”. (“Na
Rubieży” nr 67/2003).
W kol. Nowa Dąbrowa pow. Kowel Ukrainiec zastrzelił 16-letniego
Eustachego Kossaka.
We wsi Nyry pow. Kowel
Ukraińcy zamordowali Kazimierza Legowca.
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We wsi Okniny Duże pow. Krzemieniec sołtys ukraiński wraz
z
przedstawicielami
policji
ukraińskiej namówili do powrotu do wsi z Krzemieńca, dokąd
wcześniej uciekli, kierownika
szkoły Tadeusza Szreffela i
nauczycielkę Melanię Momot
gwarantując im bezpieczeństwo,
a po powrocie zamordowali
ich razem z młodym polskim
chłopcem Kosickim, który ich
tutaj przywiózł.
W kol. Osiecznik pow. Kowel:
„Z morderstwem Leśniewskich
zbiegła się wiadomość o zamordowaniu ośmiu Polaków w niedalekim polskim Osieczniku.”
(Feliks Budzisz; w: http://www.
kresy.pl/kresopedia,historia,iiwojna-swiatowa?zobacz/ounowski-szlagier; 31 marca 2014).
Mord rodziny Leśniewskich miał
miejsce w nocy z 10 na 11 kwietnia 1943 r.
W kol. Osówka pow. Kostopol
Ukraińcy zamordowali kilku Polaków.
W kol. Ozerce pow. Łuck zamordowali 3 Polaków: Józefa Wintera z 10-letnią córką i 13-letnim
synem.
We wsi Pępków pow. Kostopol zamordowali 18 Polaków:
Hieronima Czetwertyńskiego z
żoną i 7 dzieci, 6-osobową (dziadkowie, rodzice i 2 dzieci) zarąbali
siekierami, starszą kobietę Józefę
Jastrzemską zamknęli w klatce i w
niej ją zamordowali; Kazimierza
Bagińskiego z małą córeczką (jego
żona Ukrainka w tym czasie była
u swej matki) oraz Hołubowicza
z żoną Ukrainką i ich dziećmi, szwagrem i teściem.
We wsi i majątku Piszczatyńce
pow. Krzemieniec wymordowali
co najmniej 15 Polaków (prawdopodobnie około 50 osób), w tym
część spalili żywcem, torturowali i pokrajali nożami 45-letnią
Marię Grządkowską, wdowę.
„Grządkowską, uciekającą za
wsią dopadli i po męczarniach
zabili. Znaleziono ją z brzuchem
rozprutym” (AAN, DR, sygn. 202/
III/200, k. 32 – 35).
We wsi Pniewno pow. Kamień
Koszyrski: „Również w kwietniu, we wsi Pniewno, banda Widmuka zamordowała sześciu Polaków. Na uwagę zasługuje fakt,
że Widmuk był komendantem
policji ukraińskiej w Pniewnie i z
całym posterunkiem przeszedł do
lasu, tworząc duży oddział UPA,
stwarzając w ten sposób duże
zagrożenie dla ludności polskiej.”
(Stanisław Supruniuk: Z Polesia
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do Warszawy. Warszawa 2009. s.
55).
We wsi Podmonasterz pow. Bóbrka zamordowali 2 Polaków.
We wsi Popowicze pow. Kowel
wymordowali 2 polskie rodziny,
co najmniej 9 osób, w tym rodzinę
Kowalczyków, przy czym ojca,
lat około 50 i syna lat 17 przybili
gwoździami do podłogi, a matce
lat około 45 obcięli piersi.
We
wsi
Potoczany
pow.
Brzeżany Ukraińcy zamordowali
Władysława Szymańskiego.
We
wsi
Probużna
pow.
Kopyczyńce policjant ukraiński
Berebeniuk zastrzelił 21-letniego
Wacława Szczuckiego.
We wsi Przyłbice pow. Jaworów
banderowcy zamordowali polskie
małżeństwo: rodzonego brata metropolity Szeptyckiego, Leona i
jego żonę Jadwigę (Siekierka..., s.
350; lwowskie).
We wsi Radków pow. Tomaszów
Lubelski: „W kwietniu 1943 r. z
donosu miejscowych nacjonalistów ukraińskich został aresztowany Skorupski Sylwester l.
około 17, który wkrótce zginął w
obozie koncentracyjnym w Majdanku.” (Prof. dr hab. Leszek S.
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;
Seria – tom 8).
W kol. Radochówka pow. Równe
miejscowi Ukraińcy wymordowali kilka rodzin polskich, co najmniej 25 Polaków.
W kol. Radomianka pow. Kostopol Ukraińcy zamordowali 9 Polaków.
W miejscowości Radymno pow.
Jarosław policjanci ukraińscy
zamordowali 2 Polki: Aurelię Bleicher in Emilię Szczurko.
We wsi Rohaczyn Miasto pow.
Brzeżany został przez banderowców uprowadzony i zamordowany
na „Korczunku” Michał Rzadkowski, lat 20 (Komański..., s.
125, zapewne chodzi o kwiecień
1944).
We wsi Rudnia Lwa pow. Sarny
bojówka ukraińska zamordowała
4-osobową rodzinę Suligów z 2
dzieci.
We wsi Siedliszcze Małe pow.
Sarny bulbowcy zamordowali 2
polskie rodziny z małymi dziećmi.
We wsi Słobodarka pow. Łuck upowcy zamordowali 4 Polaków.
W kol. Smolary pow. Dubno wymordowali około 30 Polaków.
We wsi Sochy pow. Sarny zamordowali 2 polskie rodziny.
We wsi Stożek pow. Krzemieniec
upowcy zamordowali co najmniej
24 Polaków; uciekinierów ze wsi
Mosty i z futoru Budki, oraz gaj-

owego.
We wsi Susk pow. Równe w walce
z UPA poległ 1 Polak a 5 było rannych.
W
futorze
Swinodebry
(Świniodobre) pow. Krzemieniec
w wyniku donosu Ukraińców
policja ukraińska z Niemcami
spalili żywcem 21 Polaków
i 1 Czeszkę lub Żydówkę;
kwaterujący polski oddział partyzancki oraz 6-osobową rodzinę
gospodarzy z 4 dzieci.
W osadzie Szwoleżerów pow.
Równe w nocnym napadzie upowcy i chłopi ukraińscy z sąsiedniej
wsi Radochówka wymordowali bestialsko 58 Polaków, w
większości w leśniczówce w pobliskim lesie.
We wsi Święty Józef pow.
Kołomyja zostali przez banderowców zamordowani na drodze podczas powrotu do domu: Bolesław
Czajka lat 16 i Aleksander Rudnik
lat 17.
We wsi Tajkury pow. Zdołbunów
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków:
starszą kobietę oraz szewca, męża
Ukrainki.
We wsi Tołpyżyn pow. Dubno
zamordowali 10 Polaków.
W futorze Toptyn pow. Sarny
zamordowali 43-letnią Danutę
Rudnicką, jej męża zamordowali
10 lutego 1943 r.
We wsi Tutowicze pow. Sarny
Ukraińcy zamordowali Juliana
Garbalińskiego, który przyjechał
do młyna.
W kol. Usieckie Budki pow. Łuck
zamordowali Jana Zapałę.
We wsi Wanżułów pow. Krzemieniec zamordowali 12 Polaków,
w tym w sposób okrutny na łące
właścicielkę młyna, która leczyła
i pomagała Ukraińcom Wiktorię
Szreffel oraz jej córkę Karolinę.
W kol. Wertepy pow. Łuck zamordowali rodzinę Puczyłowskich:
ojca z 2 synami i córką.
We wsi Wigurzyce pow. Łuck
uprowadzili
i
zamordowali
Kozłowskiego.
We wsi Wiśniowczyk pow.
Przemyślany: „W kwietniu 1943
r. została porwana i zaginęła
Szozda Maria l. ok. 70.” (Prof.
dr hab. Leszek S. Jankiewicz:

Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom
8).
W kol. Władysławówka pow.
Dubno zamordowali 11 Polaków.
We wsi Wojniłów pow. Kałusz
zamordowali 15 Polaków, w tym
4-osobową rodzinę Sienkiewiczów.
W kol. Woronucha pow. Równe
na tzw. Żelaznym Polu zamordowali żonę Kazimierza Kuriaty,
obrabowali i zdemolowali dom
oraz spalili szopę (Franciszek
Marcinkowski: Woronucha, Lublin 2002, s. 39).
We wsi Wyrka pow. Kostopol
Ukraińcy uprowadzili Wacława
(Władysława?) Dziekańskiego, lat
19, po którym ślad zaginął, natomiast jego siostrze udało się zbiec.
W kol. Wyszka pow. Kostopol
spalili 15 polskich gospodarstw i
zamordowali nie znaną liczbę Polaków (kilka rodzin?).
W kol. Zadąbrowie pow. Sarny
podczas napadu UPA zginęło
18 Polaków, w tym dowódca i 8 członków samoobrony
(większość).
We wsi Zastawie pow. Horochów
Ukraińcy zamordowali 3 Polaków.
We wsi Żabie pow. Kosów Huculski policjanci ukraińscy zamordowali
małżeństwo
polskie,
leśniczego. „Zacząłem chodzić do
sąsiadów w poszukiwaniu moich
rodziców i gdy skracając sobie
drogę, razem z jednym sąsiadów
wracałem przez sad, znaleźliśmy
oboje rodziców przywiązanych
drutem do drzewa, bez ubrań, tylko w bieliźnie. Ciała mieli skłute
nożami od bagnetów. Byli już
martwi z upływu krwi” (Stanisław
Hawrot w: Na Rubieży nr 54/2001
oraz S. Jastrzębski, s. 235,
stanisławowskie).
We wsi Żmudcze pow. Kowel
upowcy wymordowali 7 polskich
rodzin (ponad 30 osób) a ich gospodarstwa obrabowali i spalili
W kwietniu 1943 roku w kolonii
Wasylówka pow. Łuck dowódca
samoobrony polskiej Józef Cichus ps. „Orzeł” nawiązał kontakt i zawarł porozumienie z
pobliskimi wsiami ukraińskimi:
Swóz,
Tarnowola,
Topólno,
Wołodkowszczyzna, w wyniku
którego Ukraińcy mieli odstąpić
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od napadów na Polaków. Wkrótce
porozumienie to strona ukraińska
zerwała mordując Polaków we
wsiach: Katerynówka, Olganówka, Tarnowola, Topólno.
„Ukraińcy mieli swoistą praktykę
przyjmowania rekrutów. Każdy
nowo przyjęty do bandy musiał
przejść „chrzest”, polegający na
zamordowaniu Polaka, Żyda lub
Cygana, lub jeńca radzieckiego.
Ponieważ nie zawsze była po
temu okazja, zwyrodnialcy, aby
zapewnić sobie stały „zapas” ludzi
ofiar, zostawiali wiele rodzin polskich pozornie w spokoju, do czasu, kiedy przyjęto większą ilość
rekrutów, którzy dotychczas „nie
odznaczyli się” niczym „szczególnym”. Wręczano im broń. Różnie
bywało – czasem to były siekiery,
niekiedy deski z przymocowanym
na końcu obustronnie wyostrzonym nożem. Wywlekano wtedy
z domostw potrzebną liczbę ofiar
i dawano na pastwę „rekrutom”.
Tę broń uprzednio poświęcano
w cerkwi, prosząc Boga o „dobre
żniwo” (Apolinary Oliwa: Gdy
poświęcano noże; s. 83).
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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Moje Kresy – Józef Julian Jamróz cz.9
Eugeniusz Szewczuk

/ J.J. Jamróz podczas XXVI Zjazdu 27 WDP AK

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.

Do Działdowa jednak nie dojechaliśmy, już w Lublinie zostaliśmy zawróceni do Rawy Ruskiej.
Tory były pozajmowane, gdyż na
wschód jechał zrabowany przez
Sowietów w Polsce majątek. W
międzyczasie wykorzystując postój
pociągu, wymknąłem się razem
z innymi zobaczyć obóz koncentracyjny na Majdanku. Widziałem
krematorium i duże usypiska z
ludzkich popiołów. Za swoją ciekawość zostałem skarcony, otrzymując dobre lanie od ojca. Tato

sądził, że się gdzieś zgubiłem. Na
wytłumaczenie było za późno, ale
oddalając się wiedziałem co robię, gdyż z nami był kierownik
transportu, bez niego pociąg nie
miał prawa odjechać. Pociąg ruszył do Rawy, czyli cofamy się na
wschód. Ludzie zaczęli panikować,
ktoś puścił plotkę - Polacy nas nie
chcą, Sowieci wiozą nas na Sybir,
gdyż część repatriantów mówiło po
ukraińsku. Mieli przez to pretensje
do jadących, że przez nich polskie
władze wzięły cały transport za
szukających w Polsce schronienia
banderowców z UPA i dlatego cofają nas z powrotem na ich tereny.
Inna sprawa, że w Rawie Ruskiej
na drugim torze zatrzymał się eszelon z enkawudzistami jadący w kierunku Polski. Większość żołnierzy
w tym pociągu miała mongolskie
rysy twarzy. W naszych wagonach
wybuchła panika. Ludzie zobaczyli azjatów z czerwonymi otokami

/ J.J. Jamróz podczas XXVI Zjazdu 27 WDP AK

/ Józef Julian Jamróz odznaczony medalem 70-lecia wysiedleń z Kresów

na czapkach, przerazili się do tego
stopnia, że rzucili się w popłochu
do pobliskiego lasu. W naprędce
wyładowywali z wagonów swój
dobytek. Konie i krowy łamały
sobie nogi, gdyż na torowisku nie
było dogodnych warunków do ich
wyładunku. My z ojcem także daliśmy drapaka do lasu. Krasnoarmiejcy krzyczeli za nami „pastoj”,
„pastoj”, rozległy się strzały z pepesz. To zamiast uspokoić sytuację,
przyniosło skutek odwrotny, ludzie
w panice jeszcze szybciej uciekali.
W lesie przesiedzieliśmy całą noc,
nad ranem wszystko ucichło. Konające bydło i konie trzeba było dożynać, mięsa było w bród. Staliśmy
tam jeszcze kolejny dzień. Azjaci
pojechali dalej, wieźli ich na obławę w Bieszczady, do Polski. Wytłumaczono nam wreszcie, tory były
zajęte i dlatego nas zawrócono, dalsza nasza trasa będzie wiodła przez
Jarosław, Przeworsk, Rzeszów,
Łódź, Działdowo do Olsztyna.
Przybyliśmy wreszcie do Rzeszowa, więc postanowiliśmy wyładować się. Niestety okazało się, że w
mieście jest już tylu uchodźców, że
władze podjęły decyzję o zamknięciu miasta dla wszystkich przyjezdnych. Nam udało się jednak pozostać, gdyż już w tak młodym wieku
posłużyłem się łapówką, w postaci
kilku zaszparowanych moich srebrnych monet, które przyjął urzędnik
na dworcu w Rzeszowie. Parę groszy musiałem też dać furmanowi,
by zawiózł cały nasz dobytek do
biurowca w starej rzeszowskiej wagonowni. Tato w międzyczasie zaczął się rozglądać za możliwością
nawiązania kontaktu z dziadkiem
mieszkającym w pobliskim Dynowie. W wagonowni spaliśmy na
pierwszym piętrze w pomieszczeniu na wprost drzwi. Ułożyliśmy
się na siennikach, za poduszkę służyło siano, przykryci jakimiś kapami. Kiedy my pozostaliśmy w Rzeszowie, pozostała część z naszego
transportu pojechała do Działdowa
na Mazurach. Tu w Rzeszowie

zupełnie niespodziewanie dowiedzieliśmy się, że nastąpił koniec tej
straszliwej wojny. W mieście rozległy się strzały, wybuchy, strach nas
obleciał. Sądziliśmy, że to napad
bojówek UPA na miasto. Okazało się, że to koniec wojny, 9 maja
1945 roku, Dzień Zwycięstwa. Ludzie natychmiast zabarykadowali
deskami drzwi od naszego dużego
pomieszczenia w którym spało kilkadziesiąt repatriantów ze Wschodu. Pijani sowieccy żołnierze zaczęli dobijać się do naszych drzwi,
czekaliśmy co się wydarzy. Jeden
z sowieckich żołnierzy wygarnął
w naszym kierunku do drzwi cały
magazynek. Kule posypały się dosłownie 10 – 15 centymetrów miedzy moją głową, a babcią – Zofią
Surowiec, mamą macochy. Dopiero wtedy nasze głowy pochowaliśmy w siano. Obronili nas uzbrojeni Polacy, ubrani po cywilnemu, z
opaskami na rękach z napisem MO.
Widziałem jak jednemu pijanemu
sołdatowi nasz przywalił w głowę
tak, że mu chyba szczękę złamał,
parę zębów mu wybił. Wrzucili ich
chyba z pięciu na auto i wywieźli w niewiadomym kierunku. Po
dwóch, trzech dniach z Dynowa
przyjechały 2 furmanki i zabraliśmy cały nasz dobytek do rodzinnego miasteczka mego ojca, do
dziadka. Zanim to jednak nastąpiło,
powtórnie porządnie oberwałem na
tyłek, tym razem od Sowietów. Razem z innymi kolegami zająłem się
małym sabotażem w wagonowni,
chcąc utrudnić Sowietom rabunek
urządzeń. Namówił nas do takiego
zachowania polski oficer, inwalida,
ranny pod Lenino. Wystarczyło z
maszyny wykręcić parę podzespołów, na przykład suport z tokarki i
stawała się ona dla Sowietów bezużyteczna. Jednak tamci nie byli w
ciemię bici, zorientowali się i urządzili nam zasadzkę. Zostaliśmy
złapani na gorącym uczynku, było
porządne lanie parcianym pasem,
efektem czego długo nie mogłem
się wyprostować, bo tyłek bolał

niemiłosiernie. Nie pisnąłem ani
słowa kto nas namawiał do tej roboty. Nagrodą od polskiego żołnierza – oficera Wojska Polskiego były
gratulacje. Wyściskał nas i wypowiedział słowa które pamiętam po
dziś dzień „Wy jesteście prawdziwi
Polacy”.
Przyjechały po nas furmanki. W
momencie dojazdu do Dynowa
zauważyliśmy, że ci azjaci, którzy
strzelali w powietrze pod lasem
w Rawie Ruskiej, prowadzą pod
bronią prawie dwustu ludzi. Tato
rozpoznał sowieckiego oficera idącego przodem z którym rozmawiał
w Rawie Ruskiej. Zszedł z wozu,
podszedł do niego i zagadał bowiem zobaczył, że w pierwszym
szeregu jest prowadzony mój stryj
Ludwik i jeszcze paru kolegów ojca
ze szkolnej ławy. Stryja złapano na
polu gdy robił orkę. Podejrzewam,
że przez jakiś donos lub przez
nieporozumienie. Mieli to być aktywni żołnierze Armii Krajowej,
takim zresztą był mój stryj. Pozostali konwojowani, to byli głównie
Ukraińcy z Łubnej, podejrzewani o
przynależność do UPA. Oskarżono
ich, bo zostali niby złapani z bronią w ręku. Tato pokazał dokument
potwierdzający udział w walkach
z hitlerowskim najeźdźcą w szeregach Armii Czerwonej. W ten
sposób tato zupełnie przypadkowo
uratował brata i jeszcze jednego kolegę, na innego kamandir nie chciał
się zgodzić mówiąc tylko „chwatit”
– wystarczy. Jednym z konwojowanych był mój późniejszy sąsiad
z działki w Brzegu, pan Kazimierz
Sieńko z Łubnej koło Dynowa.
Opowiadał, że skazano ich na 10
lat ciężkich robót i wywieziono na
Daleki Wschód do kopalni cynku.
Przeżył tylko dlatego, że w kopalni
zgłosił się do pracy jako elektryk,
nie mając zupełnie pojęcia co to
jest prąd. Potrafił tylko wkręcić
żarówkę, którą zobaczył po raz
pierwszy na oczy daleko, tam pod
chińską granicą. Ci co przeżyli w

www.ksi.btx.pl

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

/ Julian Jamróz ps.Goniec i śp.Adam Kownacki ps.Mały

1956 roku, po śmierci Stalina wrócili do Polski.

Mieszkaliśmy w Dynowie na terenach gdzie Ukraińcy mieli pragnienie urządzenia tam swojej republiki. Tutaj też nie było spokojnie, co
jakiś czas słychać było strzały, wieczorami widać łuny pożarów nad
polskimi wioskami. Największe
zagrożenie dla nas stanowiła UPA.
Przypomnę, że po drugiej stronie
Sanu leżała słynna ukraińska wieś
Pawłokoma. Chodziliśmy do niej
kopać na ugorach chrzan, gdyż bieda ponownie zaglądała nam znowu w oczy. Pracy brakowało, nie
było z czego żyć, czepialiśmy się
wszystkiego, aby było tylko parę
groszy na jedzenie. W domu chrzan
potem był oczyszczany i sprzedawany krakowskim restauratorom.
W tej wsi zamieszkałej w większości przez Ukraińców widziałem wiele polskich grobów, ludzi
pomordowanych przez banderowców. W pracach polowych i na wyprawy do Pawłokomy towarzyszył
mi zawsze automat, jako niezbędne
wyposażenie obronne. Gdyby nie
polska samoobrona, banderowcy
wymordowali, by jeszcze więcej
Polaków. Głównym obrońcą, nas
mieszkańców polskich wiosek na
tamtych terenach była Armia Krajowa, jako przeciwwaga dla UPA.
Istniejąca do sierpnia 1945 roku
ukraińska powstańcza republika
była wyśmienicie zorganizowana, administracyjnie zarządzana,
mająca swój system aprowizacji.
Kobiety ukraińskie szyły umundurowanie, wyrabiano obuwie, rękawice, skarpety, swetry, bandaże.
Pracowały kuźnie i ślusarnie, gdzie
naprawiano broń. Odbywało się
obowiązkowe szkolenie młodzieży, w tym dziewcząt. Ojciec jednak
uznał, że musimy z Dynowa jak
najszybciej uciekać. Dowiedział
się, że w Brzegu, w województwie
wrocławskim mieszka już parę ludzi z Dynowa.

2 tygodnie przed Bożym Narodzeniem w 1946 roku Jamrozowie razem z trzema innymi rodzinami wyjechali kolejką wąskotorową z Dynowa do Przeworska. Tam wynajęli
wagon towarowy i przez Rzeszów,
Łódź, Częstochowę, Kluczbork
dotarli do wrocławskiego Brochowa. Na bocznicy kolejowej w Brochowie staliśmy chyba z tydzień,
karmiła nas UNRA. Po wpłaceniu
odpowiedniej kwoty nasz transport
dotarł wreszcie do Brzegu na ulicę
Rybacką. W Brzegu mieszkało już
wielu ludzi z Dynowa: Woźniak,
Pustelnik, rzeźnik Stankiewicz. Ludzie szybko dowiedzieli się o umiejętnościach ojca. Zaczął szyć i łatać

spodnie dla polskich żołnierzy nie
gardząc pieniążkami od sowieckich
oficerów stacjonujących w Brzegu
w „czerwonych koszarach”, którzy
przynosili swoje zniszczone mundury do reperacji. Wieść rozniosła
się po całej okolicy, doszła też do
Pawłowa, Pogorzeli, Michałowa i
Olszanki zamieszkałych głównie
przez byłych mieszkańców Wołynia. Ciężka praca ojca przynosiła
efekty, przestaliśmy głodować. Zapragnąłem uczyć się, poszedłem do
szkoły nr 1 na ulicy Chrobrego w
Brzegu. Uczyła nas wspaniała nauczycielka pani Helena Zwiernicka. Kierownikiem szkoły był pan
Andrzej Lubiński. Po ukończeniu
podstawówki poszedłem do zawodówki na ulicy Kamiennej. Tato zauważył u mnie zdolności ślusarskie,
bo dorobiłem jakiś klucz do zamka,
innym razem coś innego. Zajęcia
praktyczne mieliśmy w zakładzie
ślusarskim na ulicy Chopina u mistrza Bujaka. Pan Bujak akurat wtedy kratował wszystkie okna w mieście, takie było zarządzenie władz
administracyjnych, ochrona mienia
państwowego. Nic nie robiliśmy
tylko kraty. Koledzy śmiali się ze
mnie, że jestem kraciarz. Uniosłem
się ambicją i na ulicy Młodych
Techników we Wrocławiu w 1951
roku ukończyłem Technikum Energetyczne. Mieszkałem u stryja na
ulicy Przyjaźni Polsko – Radzieckiej, za rozgłośnią Polskiego Radia
Wrocław, obecnie ulica Wałbrzyska w dzielnicy Krzyki. Technikum, które ukończyłem kształciło
specjalistów dla kolei. Po ukończeniu technikum pragnąłem uczyć się
dalej. Postanowiłem zdawać egzamin na Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej. Napisałem
podanie i razem z 200 chłopakami
stanąłem w świetlicy kolejowej
Dworca Głównego PKP we Wrocławiu przed obliczem komisji rekrutacyjnej – w osobie Kazimierza
Witaszewskiego. Wy nazywacie się

Julian Jamróz i urodziliście się w
ZSRR – zadał mi pytanie. Odparłem, owszem nazywam się Jamróz,
ale urodziłem się w Polsce na Wołyniu, Związku Radzieckiego tam
wtedy jeszcze nie było. Pytający na
te słowa wściekł się i zaczął krzyczeć, że mój ojciec był komendantem „Strzelca” w Międzyrzeczu i
prowadził działalność przeciwko
państwu Radzieckiemu. My takich
na studiach nie potrzebujemy. Ręce
zaczęły mi drżeć, nogi ugięły się
pode mną. Pierwsza myśl zaczęła
kołatać mi w głowie. Skąd ten facet wie tyle o nas, o moim ojcu?
Przyjrzałem się mu bliżej i wtedy
wszystko zrozumiałem. Był to nie
kto inny jak nasz oprawca żydowskiego pochodzenia, nasz sąsiad
z Międzyrzecza Koreckiego, zięć
kowala – Berek Don. Berek Don
z pogardą raz jeszcze popatrzył na
mnie i kazał sekretarce wypisać mi
nakaz pracy, Dworzec Świebodzki
– kolejowe warsztaty elektryczne
na ulicy Robotniczej we Wrocławiu. Zostałem brygadzistą, nie
siedziałem za biurkiem w jednym
miejscu. Moja brygada pracowała
w delegacji przy remontach urządzeń na dworcach, stacjach kolejowych i parowozowniach; Wrocław
Główny, Nadodrze, Gądów, Legnica, Głogów, Wałbrzych, Jelenia
Góra. Osobiście najwięcej wysiłku
włożyłem, z czego jestem bardzo
dumny, w uruchomienie dworca
kolejowego w Głogowie. Jesienią
1953 roku zostałem powołany do
odbycia zasadniczej służby wojskowej. Wzięli mnie do pułku karnego w Szczakowej za to, że mój
ojciec jako krawiec w Brzegu odmówił zapisania się do Spółdzielni
Rzemieślniczej. W Szczakowej nie
tylko ciężko pracowaliśmy przy
załadunku piasku dla kopalń (na
Pustyni Błędowskiej), ale prowadzono z nami polityczną reedukację. Zaliczyłem wiele poligonów w
Drawsku Pomorskim, Międzyrze-

/ Widok obecny prezbiterium kościoła św. Antoniego w Międzyrzeczu Koreckim
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czu i wielu innych miejscach. Zahartowany, niezłomny, po służbie
wojskowej wróciłem do Brzegu.
Zmieniłem pracę, podejmując ją
w brzeskim Zakładzie Energetycznym. W Brzegu poznałem swoją
żonę – Halszkę ze Lwowa, dochowaliśmy się dwóch synów i dwojga
wnucząt. Po przepracowaniu 42 lat
przeszedłem na zasłużoną emeryturę. Obecnie należę do wrocławskiego środowiska 27 Dywizji Piechoty
Armii Krajowej, do którego należał
mój ojciec i stryj. Jestem zaangażowany w działalność Towarzystwa
Miłośników Kultury Kresowej we
Wrocławiu Koło w Brzegu, którym
kieruje Eugeniusz Szewczuk, gdyż
wciąż czuję się chłopakiem z Wołynia. Zostałem kiedyś odznaczony
odznaką „Zasłużonemu Opolszczyźnie”. Jednak najbardziej cenię
sobie „Krzyż Obrońców Wołynia
1939 – 1944” oraz ostatnio przyznany przez ZG TMKK medal „70
– lecie wysiedleń z Kresów”.
My Polacy z Wołynia, chociaż
wygnani i upokorzeni, obrabowani z dorobku pokoleń, tęsknimy
do swoich świątyń, szkół, miast
i miasteczek, do swoich wiosek.
Odebrano nam strony rodzinne,
które pozostały w naszych sercach
i pamięci. Często wracamy myślami do tamtych czasów, miejsc,
zdarzeń, bo kraj lat dziecięcych jest
i będzie zawsze serdecznie wspominany.
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 5
Albin Piechota

/ Typowa strażnica KOP na Wołyniu

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. 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 pomocy.
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
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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 tradycyjną 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 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 dal-

szy 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
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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 Tyszeckiemu. 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 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 przeży-
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cia. 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 gnie-

wał, nie czuł się obrażony. Nie
była to złośliwość.
Innym razem któryś z Uszków,
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
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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…

www.ksi.btx.pl
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RELACJE PARTYZANTÓW KMICICA - ŁUPASZKI – RONINA ARMII KRAJOWEJ NA WILEŃSZCZYŹNIE III.1943 – VII.1944. Część 2
Opracowanie Leszek Bednarczuk
DZIAŁANIA BRYGADY IV
„RONINA” W II ZGRUPOWANIU „WĘGIELNEGO”
VI-VIII. 1944
Po przydzieleniu do Zgrupowania „Węgielnego” „Ronin” starał
się działać w pobliżu V Brygady,
utrzymując z nią kontakt patrolami konnymi i zamierzała razem
z V Br. przedzierać się w kierunku WARSZAWY, ale w wyniku
szybko następujących wydarzeń
nie zdążył.
21.VI. ŁOKCIANY Atak na pociąg niemiecki wraz z XXIII Brygadą pod komendą „Węgielnego”
Poinformowany mjr „Węgielny”
o unieruchomieniu (przez wysadzenie torów przez Sowietów)
pociągu na linii Łyntupy – Postawy pobliżu ŁOKCIAN zorganizował akcję uwieńczoną zwycięstwem. Po polskiej stronie poległ
prowadzący do ataku d-ca XXIII
Brygady „Ostroga” (por. Marek
Kisielewicz); pośmiertnie awansowany na rotmistrza, pochowany
uroczyście w OLSZEWIE
2.VII.
SZAKIENY(CZERANY?) Atak IV Brygady garnizon
niemiecki Głębokiego
Grupa partyzantów I, IV i XXXVI
Brygady natknęły się na szosie
Postawy – Podbrodzie – Niemenczyn w pobliżu wsi CZERANY
na niemiecki garnizon z Głębokiego, wycofujący się przed
zbliżającym się frontem. Część
Niemców przebiła się, reszta poległa lub została rozproszona. Z
polskiej strony został ranny „Korsarz”, prowadzący swą kompanię
do ataku.
5 lub 6.VII. SANTOKA - DRYŻULE Nie rozstrzygnięty bój spotkaniowy IV Brygady w Zgrupowaniu „Węgielnego” z niemiecką
kolumną pancerno-motorową
Cofający się do WILNA Niemcy
w autach pancernych z artylerią
minowali szosę i zostali zaatakowani przez I, IV, XXIII i XXXVI
Brygady maszerujące pod komendą mjra „Węgielnego” na zachód w kierunku PUNŻAN. Walka nie została rozstrzygnięta, po
stronie polskiej byli ranni, polegli
m.in. „Kolt” „Dąb”i „Świt”(2).
6-7.VII. Marsz Zgrupowania
„Węgielnego” na WILNO
Wezwany rozkazem Komendy Okręgu (otrzymanym 5.VII.
ok.16.00) do uderzenia na WILNO mjr „Węgielny” poderwał w
trybie alarmowym swoje Zgrupowanie, które szybkim marszem (ok. 100 km) dotarło 7.VII
pod wieczór do ZIELONYCH
JEZIOR, gdzie „Węgielny” za
zgodą komendanta Miasta ppłk.
„Ludwika” podporządkował się
sowieckiemu generałowi Gładyszewowi-Biełkinowi i do 10.VII

wzmacniając jego mocno przetrzebioną przez Niemców dywizję przesunął wraz z nią na linię
frontu pod MEJSZAGOŁĘ. W
czasie tego marszu Zgrupowanie
prowadziło potyczki z Niemcami, którzy atakowali lotnictwem
szturmowym (zestrzelono jeden
samolot). IV bez większych strat
walczyła tam do 12.VII, kiedy
mjr „Węgielny” został wezwany
przez gen. „Wilka” na koncentrację w rejon TABORYSZKI –
TURGIELE.
13.VII. KRAWCZUNY - NOWOSIÓŁKI Bitwa IV Brygady
w Zgrupowania „Węgielnego” z
grupą gen. Stahela
Posuwające się nocnym marszem
Zgrupowanie mjra „Węgielnego”
natknęło się nad ranem na opuszczających oblężone przez Sowietów WILNO silne ugrupowanie
Niemców (ok. 4.000, w tym wielu SS-manów) pod dowództwem
komendanta wojennego WILNA gen. Stahela. Podsuwający
na się w straży przedniej d-ca I
Br. poległ w walce na granaty w
ROWACH SAPIEŻYŃSKICH,
a Niemcy zlikwidowali stacjonującą w pobliżu sowiecką baterię
plot. posuwając się w kierunki
WILII, zza której z miejscowości
WAKA przyszedł im na odsiecz
pułk spadochr. płk. Tolsdorfa. W
niezwykle zaciętej kilkugodzinnej bitwie (największej stoczonej
przez AK na WILEŃSZCZYŹNIE) zgrupowanie mjra „Węgielnego” zadało Niemcom ciężkie
straty (zabici, jeńcy) w rejonie
wsi KRAWCZUNY - NOWOSIÓŁKI. IV Brygada zapędziła
się za Niemcami na otwartą przestrzeń w kierunku WILII, skąd
wyszło silne kontrnatarcie niemieckiego pułku spadochr. Nie
dając się okrążyć IV Br. wycofała
się w głąb lasu, tworząc w starych
okopach linię oporu. Po kilkugodzinnej walce Niemcy dobijając
rannych partyzantów (jeden z
nich przeżył kilkakrotnie trafiony)
wycofali się za WILIĘ. IV Brygada straciła kilkunastu zabitych i
wielu rannych (Straty niemieckie
szacuje się na kilkuset zabitych
i wziętych do niewoli, przekazanych Sowietom). Zdobyto wiele
broni maszynowej i automatycznej.
14.VII. JEROZOLIMKA Pogrzeb poległych pod Krawczunami
Pochowani zostali w lasku nad
WILIĄ u podnóża KALWARII
WILEŃSKIEJ (cmentarzyk po
wojnie wielokrotnie profanowany); mogiła „Juranda” i dwóch
innych znajdowała się do niedawna w WILNIE nad brzegiem
WILII po stronie kalwaryjskiej.
Rannych odesłano do szpitalików
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partyzanckich w NOWEJ WILEJCE i majątku KALIN. Następnie
IV Brygada udała się w kierunku
TURGIEL.
14 lub 15.VIII. TURGIELE-TABORYSZKI Koncentracja, defilada
Wizytując Zgrupowanie „Węgielnego” gen. „Wilk”, przyjął
defiladę polową, nadając awanse
i odznaczenia („Ronin” kapitan, Virtuti Militari). Po pozornym porozumieniu z Sowietami
Zgrupowanie mjra „Węgielnego”
miało odtwarzać 86 PP (brygady
> bataliony), a z Wileńskiej AK
miały powstać dwie dywizje (dcy „Poleszuk” i „Ludwik”), a gen.
„Wilk” dow. korpusu AK , który
podlegając Rządowi RP w LONDYNIE miał walczyć na froncie
wschodnim z Niemcami. Zapanowała kilkudniowa euforia.
17.VII. BOGUSZE Rozbrojenie i
uwięzienie dowództwa i oficerów
Wileńskiej AK (m.in. „Ronina”).
18-19.VII. Nocny marsz IV Brygady w kierunku PUSZCZY
RUDNICKIEJ.
Rozbrojenie,
ucieczka
kawalerii „Ola”
20.VII. MIEDNIKI KRÓLEWSKIE Internowanie żołnierzy
Wileńskiej AK, nieudane próby
werbunku do Armii Berlinga,
ucieczki, egzekucje schwytanych
VIII. Wywózka do obozów pracy
w okolicach KAŁUGI, powroty
do PR od 1946
Część partyzantów IV i V Brygady podjęła walkę z Sowietami

w SAMOOBRONIE WILEŃSKIEJ, m.in. „Korsarz” działał do
wiosny, kiedy po amnestii w 1945
ujawnił się i umożliwił niektórym
kolegom przyjazd do PRL. „Zagończyk” uciekł z KAŁUGI i w
1946 wstąpił do odtworzonej po
raz drugi na WYBRZEŻU Brygady „Łupaszki”. Jako d-ca grupy
specjalnej zwalczał agenturę komunistyczną; ranny aresztowany,
został rozstrzelany wraz z „Inką”w GDAŃSKU 28.VIII.1946.
WSPOMNIENIA PARTYZANTÓW ODDZIAŁU „KMICICA”
AKACJA - Kursewicz Jan (z
udziałem Ireny Soroko) Mieszkałem w Brylach. W 1937 powołali mnie do wojska do 10. pułku ułanów w Augustowie. Tam
zostałem skierowany do szkoły
podoficerskiej, byłem zastępcą
d-cy plutonu. We wrześniu 1939
walczyliśmy pod Grajewem. Potem byłem w niewoli ruskiej. Raz
wszystko oni spisali i nas zwolnili, a tych co byli po niemieckiej stronie[okupowanej Polski]
zostawili. Wróciłem do domu w
grudniu 1939.
Rok 1940 już
zawiązała się organizacja. Pan
Stanisław Kozioł z Kulików zaprzysiągł mnie i mojego brata Dominika. 1941 Niemcy przychodzą. Jak kacapy uciekali, to broni
było pod dostatkiem, trzeba było
tylko zbierać. Do worka amunicję
tak zbieraliśmy. Nikt nikogo się o
nic nie pytał. W 1942 roku zapo-

znałem się z „Kmicicem” właśnie
przez „Klotyldę”(Tadeusza Jachimiaka). Zacząłem już dostawać od
„Kmicica” rozkazy, co mam robić
dalej. Zbieraliśmy broń, i szykowaliśmy się.
1943 jakiś początek marca, przyjeżdża do mnie
„Klotylda” i mówi: “Idź do Kupy,
tam będzie dwóch chłopców. I
tych dwóch chłopców przyprowadź do siebie. Ci chłopcy obaj
byli z Wilna: „Olek” i „Alfons”.
Potem dostałem rozkaz powiadomić „Graba”(Możejko). 25 marca
przyjeżdża do mnie „Klotylda” i
mówi: “Przygo¬tujcie się, dzisiaj wieczorem wychodzicie.
„Kmicic” do ciebie przyjeżdża”.
Przyjechał do mnie „Kmicic”, zabrałem „Kmicica” i „Graba” i poszliśmy do państwa Borowskich,
kolację tam zrobili. Jeszcze pan
Borowski swój płaszcz z wojny
dał dla „Graba”. Byli tam „Kmicic”, „Grab”, „Alfons”, „Olek” i
ja. Przyszli do mnie do domu, wydostaliśmy broń, amunicję, granaty, a „Kmicic” miał „parabellum”
przy sobie. „Kmicic” jeszcze raz
w moim domu zaprzysiągł nas.
Ja zameldowałem, postawiłem
na baczność. Zameldowałem, że
oddział gotowy do wymarszu.
„Kmicic” każdemu podał rękę.
Ja się pożegnałem z rodzicami i
poszliśmy w pole do wsi Cielaki. W tej wiosce wzięliśmy konia i sanie. Powiedzieliśmy temu
człowiekowi: „Czy znasz 20 km
wkoło drogę? Proszę nas zawieźć
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przez Narocz na drugą stronę. Zawiózł nas, a niedaleko brzegu Narocza, kazał jemu „Kmicic” wrócić z powrotem. A my poszliśmy
do Niesłuczy. Tam był letniskowy
dom, w tym domu byli znajomi
pana „Kmicica”. On jak nad jeziorem był, to on wszędzie tych
ludzi znał. Tam wypiliśmy herbatkę, odpoczęli, posiedzieli i ruszyli
dalej w kierunku Świra. Piechotą
idziemy, przyszliśmy do jakiegoś
folwarku, chcemy przenocować.
Ale mówimy jeszcze po rusku,
bo „Kmicic” nie chciał się jeszcze
ujawniać, że już powstała polska
partyzantka. Tam przenocowaliśmy i kierujemy się do Leonowicz. Gospodarz, potężny mężczyzna, znał się z „Kmicicem”
dobrze. Mówi: “Chłopi, nie bójcie
się, broń pochowamy, ja Litwinów się nie boję. Jak przyjdą, to ja
sam ich załatwię”. Tam poznałem
pierwszy raz „Maksa”. Bo „Kmicic” kogoś tam wyprawił, żeby
„Maks” się do niego stawił ze
swoimi chłopcami. „Maks” przyjechał, coś porozmawiali. „Kmicic” dał mu jakieś wytyczne. Myśmy tam byli jeszcze cały dzień i
noc. Wzięliśmy furmankę w zaścianku Kopanicha. Pojechaliśmy
do Mackiewiczów. „Kmicic” bardzo dobrze z nimi się znał. Tam
był Heniek Mackiewicz-„Dzięcioł”. Zawiózł nas do państwa
Brancewiczów (duży folwark w
pobliżu) i siedzieliśmy tam przeszło tydzień. Stamtąd „Alfons”
i „Olek” pojechali do Wilna po
rozkazy, a tu do nas „Olszyna”,
miał 10-strzałówkę ruską, a on
był na czele takiej grupki. I tam
dołączył do nas „Waligóra” (on
potem gdzieś wyprawiony zginął
zastrzelony przez Litwina pod
koniec 1943). Nas tam już grupka
była koło piętnastu. W nocy idziemy do Geladni. Rozbijamy stację.
To było koło 10-15 kwietnia. Tam
pracował „Ostróg” (Wiśniewski)
i myśmy go stamtąd zabrali, bo
„Kmicic” go chciał mieć przy
sobie. Rozbiliśmy całkowicie
tę stację, te wajchy, co się nimi
steruje, zegary, drzwi, okna. Pociąg iść nie mógł. Ten Wiśniewski
nam powiedział, jak to wszystko
zepsuć. Zabraliśmy bardzo dużo
koców, jakieś papiery i dokumenty. Przyszliśmy do zaścianka Józefowo (między Geladnią a
Święcianami). Stamtąd „Kmicic”
wyprawił Wiśniewskiego gdzieś i
jeszcze paru chłopców. Nas zostało tylko „Olszyna”, „Waligóra”,
ja i „Kmicic”. Tam przyszła jakaś
dziewczynka i myśmy ją zatrzymali, bo nie chcieliśmy, żeby ona
nie powiedziała, że tu jest jakieś
wojsko. I przyszedł jej ojciec tam.
Zatrzymaliśmy ojca, za chwilę
przychodzi matka. I „Kmicic”
mówi: „Trzeba puścić tych ludzi,
niech idą” I w tym momencie ktoś
Litwinom dał znać. Patrzymy tak
na wieczór, już spakowaliśmy się:
koce, broń, będziemy wychodzić,
a dziewczynka patrzy :”Panowie
– mówi – Niemcy idą z lasu”. A
las był jakieś 200 metrów od tej
chałupy. „Kmicic” mówi: „Chłopaki chwytajcie co można i w
nogi!” I tak było. Wyskoczyliśmy,
mieliśmy dziegciar ruski. Tam
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niedaleko było bagno, może 50
metrów. Tam zgubiliśmy dysk od
erkaemu. A oni po nas, sypali jak
mogli. Tam na bagnie były krzaki
i z nas ranny nikt nie był. Biegiem
uciekaliśmy, bo Litwini lecieli
na nas. Zrobił się mrok, ciemno.
„Kmicic” bosy, buty pospadały
mu. Zaszliśmy do jakieś wioski,
wzięliśmy od chłopa buty-drewniaki, on te drewniaki ubrał. I myśmy przyszli aż pod Kobylnik.
Blisko Kobylnika malutki lasek
był. W tym lasu przesiedzieliśmy
cały dzień o głodzie. To było koło
Krasek i Buraków. Obmyliśmy
się, odpoczęli i idziemy do Ludwinowa do państwa Soroków.
„Kmicic” mówi tak: „Akacja”,
mieszkasz blisko, będziesz się
rozglądał, co się na świecie robi;
ty „Grab” pójdziesz do domu, też
to samo”(mieszkał koło Humienników). Ale w Ludwinowie został:
„Kmicic”, „Waligóra”, „Chmura”, „Olszyna”, a „Ostróg” potem przyszedł. Ci ludzie siedzieli
w Ludwinowie około miesiąca
czasu, „Kmicic” chciał zebrać
jakiś większy oddział. I wtedy ja
przyprowadziłem do Ludwinowa
„Podbipiętę”. Dodaje Irena Soroko] 30. IV przyszedł „Łomot” i
„Bachus”( Zbyszek Rudzki, brat
aktora Kazimierza); zginął 26.VII
jak zabierali kasę Niemcom koło
Mikolców. „Gryf” był ranny w
rękę, a „Bachus” w nogę i Niemiec go dobił.
MAKS – Rymsza Antoni10. VII
w Niestaniszkach był odpust.
Stacjonowaliśmy w Niedroszli,
było nas ok. 15 osób. O zmroku
mieliśmy się udać do Żukojni.
Kiedy podjechaliśmy do drogi
między Michaliszkami a Konstantynowem, posłyszeliśmy huk
motoru samochodowego. Ja od
razu powiedziałem „wszyscy z
koni, konie przywiązać” i my do
drogi. Podchodzimy, od strony
Michaliszek jechał samochód z
zapalonymi światłami. Był to lekki zakręt, blisko koło wsi Stracza.
Strzelaliśmy po tych światłach,
oponach, jednak samochód nie
zatrzymał się i poszedł. I już mieśmy odjeżdżać, posłyszeliśmy, że
znowu jedzie samochód. Znowu
rozpoczęliśmy strzelaninę, a ten
samochód zwalił słupy ochronne
drewniane i zwalił się na bagienną łąkę. My biegiem do tego samochodu, ale on zdążył już odjechać. Z tyłu znowu usłyszeliśmy,
że jadą samochody. Po krótkim
ostrzelaniu zauważyliśmy, że jedzie cała kolumna. Wtedy część
wsiadła na konie, a ja z „Gryfem”
wróciliśmy, kolumna stała, gońcy
w ciężkich niemieckich butach
biegali od przodu do tyłu. Kolumna stała, przyćmione takie światełka, które oświetlały tylko drogę przed samym samochodem. Po
chwili namysłu wziąłem granat,
odkręciłem zakrętkę i pociągnąłem za te zawleczkę i podrzuciłem pod nogi tym stojącym przed
samochodem. Kiedy wybuchł
granat, już ja tam nie oglądałem
się i szybko wróciłem do „Gryfa”, który od razu otworzył ogień
z karabinu do tej grupy. Ja dołączyłem do niego i miałem wtedy

sowiecki 10-strzałowy karabin.
Niemcy szybko się zorientowali,
że ogień pochodzi z jednego miejsca, to wtedy skierowali ogień ze
wszystkich tych samochodów.
I pobiegliśmy do tego miejsca,
gdzie stały konie. Większość koni
zerwało wodze i pouciekało, a my
biegliśmy aż do najbliższego lasu
Ziaziulka, gdzie była już część
naszych ludzi i pojechaliśmy do
Żukojni, gdzie zanocowaliśmy u
naszego łącznika Wiewiórki, na
kolonii w lasku. Rano jego syn
Witek wsiadł na rower i pojechał na to miejsce naszej walki.
Znalazł tam kilka chusteczek nosówek splamionych, część bandaży. Na łączce tej w błocie był
samochód niemiecki tak zwany
majbach, który na przedzie miał
koła a z tyłu gąsienice. I przy tym
samochodzie było kilku żołnierzy
niemieckich. On szybko od razu
wrócił, bał się, żeby go tam nie
zaczepili czegoś. Po kilku dniach
dowiedzieliśmy się od członków
organizacji w Świrze, że kolumna niemiecka jechała i zboczyła
z tej drogi głównej do Świra na
postój. Tam zamówili 7 trumien i
w tych trumnach gdzieś powieźli
tych Niemów, ale nie grzebali ich
w Świrze. Kolumna zatrzymała
się tam chyba na dwie doby, bo
tam było kilka uszkodzonych samochodów. Wyciągnęli jednak
ten samochód stamtąd, który był
obok szosy, dołączyli do kolumny
i pojechali na Konstantynów, a
my dalej podążyliśmy w kierunku
Kiemieliszek.
Akcję na Żodziszki organizował „Kmicic” osobiście. Było tam
ok. 80 policjantów białoruskich i
kilkunastu żandarmów niemieckich. Mieliśmy tam kilku naszych
ludzi: „Pal”, „Graca”, „Tarzan”,
„Żbik”. Przygotowane było, że
kiedy my tam przyjdziemy, na
warcie będą stali nasi ludzie. W
nocy podpiłowaliśmy słupy telefoniczne od strony Smorgoń i
przy drodze Żodziszki – Soły, a o
świcie znaleźliśmy się na moście
na Wilii. Były tam dwie bramy
z drutu kolczastego, ale nie były
zamknięte. Jak wartownik zauważył nas na moście, to rzucił
karabin i uciekł w krzaki. Garnizon był w majątku otoczonym
wysokim murem, a w bramie stał
nasz wartownik. Nasi byli ubrani w czarne policyjne mundury,
które mieli z Duniłowicz i Miadzioła. Weszli na wewnętrzną
portiernię i zaczęła się strzelanina. Nasi wbiegli na piętro, gdzie
spała policja białoruska i z naszej strony krzyknęli „Poddawać
się, to my partyzantka”, a oni już
wiedzieli. Komendantem ich był
Białorusin Karkosz. Ten o niczym
nie wiedział i był taki oddany
z kościami Niemcom. I ten był
niebezpieczny, złapał za karabin
maszynowy, już bez zamka, ale
on o tym nie wiedział. I wtedy
„Pal” go kropnął, tam na miejscu,
a reszta policji wychodziła na hol
z poniesionymi rękami, a pierwsi
zapoczątkowali nasi „Tarzan” i
„Graca”. Zabraliśmy broń, i kazaliśmy się ubierać. Niebezpieczeństwo było z drugiej strony
budynku, gdzie byli sami Niemcy.

„Alfons” (Hirsch), to był Polak z
Gdańska, który zdezerterował z
Wermachtu i dołączył do nas. Był
w niemieckim mundurze, zapukał
w okno i zaczął ich sztorcować
od razu. I Niemiec mu otworzył,
a za nim wszedł „Długi” w mundurze kolejarza. Niemiec się zorientował i złapał za pistolet, i zaczęła się strzelanina. A broń była
w tym pokoju na wartowni, a w
sąsiednim pokoju spali Niemcy.
Oni nie mieli dostępu do broni
i łatwo ich nasi rozbroili, kilku
zastrzelili. A było tam dużo magazynów, ładowaliśmy wszystko
na furmanki. Po zakończonej akcji „Kmicic” dał polecenie, żeby
podpalić most. 15 km były Smorgonie, gdzie był silny garnizon. I
wtedy ja dostałem beczkę ropy,
nalałem na ten most i podpaliłem.
Wycofaliśmy się w kierunku lasu
Bonda. Policjantom białoruskim
powiedzieliśmy tak: „Kto chce,
proszę do nas do partyzantki, kto
nie chce - maszerować do domu”.
Większość ich zgłosiła się do nas.
Sama akcja nie trwała dłużej niż
jakie pół godziny. Dłużej opróżnialiśmy magazyny. Zabraliśmy
co się dało: jedzenie, umundurowanie, ale największą korzyścią
była około setki karabinów i amunicja do tego. W Bondzie policzyliśmy się, poukładali i wyjechaliśmy na Bazę, na którą dotarliśmy
późno chyba w nocy.
Po Święcie Żołnierza “Kmicic”
powiedział, żeby zbudować sobie
lepsze szałasy. Na Bazie „B”
chcieliśmy z kloców zbudować,
żeby można zimować. “Kmicic”
sam miał kwaterę w leśniczówce Mniszyn Krzyż. Mnie zabrakło owsa, a na jutro mieliśmy
zaproszenie. Dnia poprzedniego
przyjechali, zaprosili, myśmy
się często z nimi spotykali. Więc
ja pojechałem, zmobilizowałem
furmanki. W Kobylniku z młyna
zabraliśmy zboża i owsa i później leśnymi dróżkami jechałem
do Bazy, żeby zdążyć na wieczór,
a jutro z “Kmicicem” pojechać
razem w składzie jego sztabu na
pertraktacje z Ruskimi w celu
zlikwidowania garnizonu w Miadziole. W Kusiewszczyźnie goni
za mną ktoś i woła: Proszę się
zatrzymać! Okazuje się, że to
był kapral służby czynnej w 1937
razem z jednej baterii w Nowowilejce – Józef Czebotar. Sam on
należał do organizacji. No i zaprosił nas na obiad. Mieliśmy tam
poczęstunek, obiad do kolacji, a
kolacja aż do rana. Rano szybko
się zebrałem, wszyscy w alarmowym tempie i z tymi furmankami, z którymi nie można było
specjalnie się pospieszyć, gdyż
były obładowane. Przyjechaliśmy
do miejscowości Mikolce, skąd
skręciliśmy na prawo do Hatowicz, tam gdzie była nasza baza
w lesie. To był tam taki mostek,
który łączył dwa jeziora. Nad tym
strumykiem stała jeszcze nasza
placówka, gdzie był jeden karabin
maszynowy jako ubezpieczenie i
myśmy jechali wprost na bazę.
Kiedy podjechałem bliżej, zauważyłem, że luzem chodzą konie
dowódców partyzantki sowieckiej
– Szaszkowa i Sudarikowa. Oni
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bardzo często u nas bywali. Kiedy
wjechałem na teren bazy, szybko
zostałem otoczony przez sowieckich partyzantów i ściągnięty z
konia. Rozbroili, pas mnie zdjęli,
zegarek zdjęli, ostrogi zdjęli i ręce
związali i wrzucili do szałasu jednego. W tym szałasie był “Kitek”
ale nie związany, i siostra zakonna Ptaszyńska – sanitariuszka. I to
zrobili ze wszystkimi ludźmi, z
którymi wjechałem na bazę. Baza
już była rozbrojona i później zobaczyłem Żydka znajomego ze
Świra – Berka Reźnika. (Tam ktoś
napuścił Niemców na niego i Niemiec chciał mu bagnetem przebić
gardło. Więc się wstawiłem za
niego, i jego puścili). On przyszedł do mnie i powiedział: Panie,
proszę pana, póki ja tu jestem,
panu nic się nie stanie. Po chwili
przyszli ruscy partyzanci i mnie
rozwiązali. I po jakimś czasie
zjawił się “Ostrowski”, wyszedł
na trochę wyższe miejsce i powiedział: Uwaga chłopcy, będzie
przemawiał pułkownik Markow.
Markow się zjawił i powiedział
nam: Dostałem rozkaz z Moskwy,
żeby oddział polski obezbroić.
Wykonując ten rozkaz obezbroiłem was. A ponieważ obeszło
się bez większych incydentów,
znaczy to, że wyście zrozumieli,
że wasze dowództwo partyzantki
polskiej prowadziło niewłaściwą
politykę do Związku Sowieckiego. Więc nie ma tu się czego
obawiać. Dostaniecie broń i nowe
dowództwo. Od dziś oddział polski będzie się nazywał imieniem
„Bartosza Głowackiego”. “Burza” zakończyła swoją działalność i od nowa będziemy działali
współpracując z partyzantką sowiecką. Dowódcą waszym będzie
teraz kapitan „Zapora”. Poznałem w nim zawodowego plutonowego wydalonego w 1937 roku z
pułku artylerii lekkiej w Nowej
Wilejce. Nazywał się Wincenty
Mroczkowski. „Zapora” objął
dowództwo i powiedział, że ma
uzgodnione z dowództwem sowieckim, że dostaniemy broń.
Razem z „Zaporą” nam dali polityczno-wychowawczego, który
się nazywał Marecki wraz z żoną
Lusią.
Jak po kilku dniach pojechaliśmy po broń , ja usiadłem przy
takim stole, gdzie była blisko
ziemianka taka. To był taki szałas z gałęzi świerku i oblepiony
ziemią. Było tam takie okienko
i przez to okienko zauważyłem
“Kmicica”. “Kmicic” dawał jakieś znaki, ale nic ja zrozumieć
nie mogłem. Usiadłem, żeby się
czymkolwiek nie narazić Ruskim. A „Zapora” poszedł do jakiejś ziemianki dowództwa. W
międzyczasie koło mnie [kobieta] zamiatała ten teren, a to był
ogromny taki stos różnych kości
bydlęcych, świńskich, bo gdzieś
była bardzo blisko kuchnia. Więc
ta kobieta z płaczem mówi “Wy
Polak” – „Tak, ja Polak”. Ona
mówi: Wsiech waszych Polakow, kotoryje prijechali suda na
sowiszczanije, rastrelali. A kamandir arestowan i nachaditsja w
etoj zemlance. No i mówi, że jej
męża rozstrzelali. Ja pytam za co
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rozstrzelali: Za swjaź z miestnym
nasielenijem. On był naczalnikom
razwietki. Jej teraz nie wolno
opuszczać tego obozu, tylko jej
kazali zatrudnić się przy kuchni.
Na odległość około 10 metrów
było kilka ziemianek. Otwiera
się jedna, wychodzi i grupa ludzi, wszyscy pijani. Wychodzi
Dziergaczow z krzykiem Ja wam
wsiem pakażu, ja was wsiech
nauczu, ja predstawitel Krasnoj
Armii. Wszyscy go obczepiali Tisze, tisze jego uspakajali. I chcieli
go zaprowadzić z powrotem do
„razwietki”, do ziemianki, gdzie
był Markow. Wynikało z tego, że
kłótnia wyniknęła między Markowem a Dziergaczowem. I wtedy
od nich się odłączył ten „Zapora”, przyszedł do mnie i mówi,
że dzisiaj tu nie ma z kim rozmawiać. Wracamy do swojej bazy. I
ten Marecki zaczął organizować
patrole w teren, żeby ściągnąć
te nasze patrole, które były poza
obrębem Bazy. I mnie wtedy ten
Marecki zaproponował, żebym
ja poszedł ich zbierać, ponieważ
chyba zaręczył mu o tym „Zapora”.
I wtedy rozeszła się pogłoska,
że w miejscowości Dokszyce stacjonował silny garnizon, kilka tysięcy własowców, umundurowani
w niemieckie ubrania. Stworzony
ten oddział był z jeńców wojennych sowieckich. Dowodził nimi
i tam stacjonował generał Gil-Radionow, zastępca Własowa. I ta
pogłoska dotarła do nas, że Niemcy chcą skierować ten oddział do
pacyfikacji tych lasów w rejonie
jeziora Narocz. Więc Ruscy postanowili wycofać się na wschód.
I powiedzieli, że polski oddział
ma maszerować z tyłu za nimi. A
my wtedy skrępowali „Zaporę”,
ale nie udało się przyłapać tego
Mareckiego. Gdzieś on był przy
ruskiej partyzantce. Zebraliśmy
się i poszliśmy na zachód w kie-

runku Wilna. I tak przyszedł ten
nasz oddział na teren Niedroszli. I
tam spotkaliśmy “Łupaszkę”.
ZAWISZA – Szewieliński Wacław
O świcie 6.VI.43 r. po zmianie
warty z bronią w ręku wyszliśmy z Miadzioła do „Kmicica”.
Wspólne wyjście było zaproponowane przez kierownictwo
konspiracji. Nastąpiło to w momencie, gdy z bronią były dwie
grupy policjantów, a st.sierżant
żandarmerii niemieckiej zakoń¬czył inspekcję. Przechodząc
przez Stary Miadzioł zawiadomiliśmy pp. Wasiłojciów, a oni
pozostałych członków grupy konspiracyjnej, którzy także poszli do
„Kmicica”. Jeszcze tego samego
dnia w majątku Ludwinowo składałem raport Janowi Kursewiczowi „Akacji”. Przyjęliśmy następujące pseudonimy: „Zawisza”,
„Ostrowski” „Chrobry”, „Konus”, „Rekin”, „Stary”. „Zawisza
II”, “Wołodyjowski”, „Mściwój”,
„Boruta”. Przyszli również Kołosowski Edward i Łapa Zygmunt,
a w nocy z 8 na 9.VI. 43 r. „Arkadek”, „Burczymucha”, „Irenek”,
„Koliber”, „Hermes”, „Czarny”,
“Ben Hur”, “Ułan” i inni. Dołączyli do nas nauczyciele : Wasiłojć „Tata” i „Mama” z córkę
Janiną „Jachną”, Zygmunt Niciński „Twardowski” z córką Ireną
„Danutą”, p. Denkowski z żoną,
a oprócz nich Bałachwiej, Butkiewicz Jan, Snochowski Marian,
Słabkowicz Jan oraz żona oficera
Maria Grzegorczyk z córką „Poziomką”. Wcześniej przybyli:
Władysław Zakrzewski „Murat” i
Jerzy Ziembiński „Prus”. Wszystkich członków oddziału „Burza”
przeorganizowano w drużyny
szkolne. Ja zostałem włączony do
III drużyny u „Olszyny” w Szkole Młodszych Dowódców, którą
dowodził „Ostrowski” — kolega

z Miadzioła. Później zostaliśmy
odkomenderowani do kompleksu
leśnego Bonda koło Wiszniewa
na biwak i dalsze szkolenie. Prowadził je nadal „Ostrowski” przy
pomocy drużynowych. Na początku lipca 1943 r. przybyliśmy
do “Bazy „A” – wojsko¬wej, ale
była również gospodarcza Baza
„B”. „Kmicic” w porozumieniu z
dowódcą partyzantki sowieckiej
Fiodorem Markowem utworzył
bazę stałego postoju w trudno dostępnym miejscu koło Zanarocza
w odległości około 2 km od bazy
partyzantów sowieckich. Była
położona na wschód od wypływu
rzeki Naroczanki z jeziora Narocz oraz około 5 km od wsi Hatowicze, na wzgórzu otoczonym
bagnami. Wojskową Bazę „A”
łączyła grobla o długości 1 km z
gospodarczą Bazą „B”. Posterunki ubezpieczające obóz stały przy
brodzie nad jeziorem Narocz,
przy wypływie rzeki Naroczanki
oraz naprzeciwko wsi Zanarocze.
W pierwszej połowie lipca wraz
z całym oddziałem brałem udział
w zasadzce przygotowanej Niemcom opuszczającym miasteczko
Kobylnik. Całkowicie rozbito oddział żołnierzy niemieckich. Zdobyto przy tym dużo broni i sprzętu. Zabrano Niemcom wszystko,
nawet bydło, które pędzili, dopro¬wadzając je do Bazy „B”. Tą akcją dowodził osobiście „Kmicic”.
Pozostałych przy życiu Niemców
rozbrojono i pusz-czono żywych.
Była to pierwsza zaprawa i początek zbrojnej akcji przeciwko
okupantowi niemieckiemu. Byliśmy szczęśliwi, a w żyłach mocno
pulsowała krew po dobrze wypełnionym obo¬wiązku względem
Ojczyzny.
W nocy około 6.VII.43 r. zostałem wyznaczony na d-cę patrolu osłonowego, w skład którego
wchodzili chłopcy z Miadzioła
– dobrze znający ten teren: Zygmunt Wiśniewski „Stary”, Edward
Kołosowski, Zygmunt Łapo i Kazimierz Słabkowicz. Mieliśmy
ubezpieczać grupy „Czarnego”
i „Kruka”, którym wyznaczono
wykonanie wyroku na burmistrzu Miadzioła – Kosiaku. Grupa
„Czarnego” odjechała furmanką.
Podzieliłem mój patrol na dwie
łodzie: Zygmunt Wiśniewski
„Stary”, Edward Kołosowski i
Zygmunt Łapo do pierwszej, a do
drugiej wsiadł ze mnę Kazimierz
Słabkowicz. Po przepłynięciu jeziora Batoryno dotarliśmy rano
na wzgórek, z którego był dobry
widok na miasto Miadzioł. Grupa
„Czarnego” po wykonaniu wyroku miała wracać drogą pomiędzy
jeziorami Miastro i Batoryno, ale
furmanka powinna jechać galopem szczególnie przez most, co
miało być dla nas sygnałem do
powrotu. Mimo długiej obserwacji nie zauważyliśmy takiej
furmanki i sądziliśmy, że „Czarny” nie wykonał jeszcze zadania.
Nasze oczekiwanie trwało długo.
Widocznie ktoś zgłosił Niemcom
o naszym pobycie na wzgórku,
ponieważ około godziny 830 zauważyliśmy hełmy niemieckich
żołnierzy w pobliskim dorodnym
życie. Wydałem rozkaz cofania

się z obstrzałem. Niemcy nas tak
okrążyli, że pozostała nam jedynie
droga do naszych łodzi na brzegu
jeziora. Kiedy trójka z pierwszej
łodzi zdążyła odpłynąć Niemcy otworzyli w ich stronę silny
ogień maszynowy. Nie mogliśmy
dojść do drugiej łodzi (tylko ja
ze Słabkowiczem Kazimierzem)
ponieważ obstrzał z karabinów
maszynowych był bardzo silny,
ale na szczęście niecelny. Zdecydowałem, że wejdziemy do
wody i schowamy się w sitowiu
i trzcinie. Strzelano do nas nadal,
ale kule świstały ponad głowami
— tak mocno zanurzyliśmy się w
wodzie. Kiedy wyszliśmy z trzcin
na drugim brzegu Niemcy jeszcze
ciągle ostrzeliwali płynącą łódkę.
Nas jednak nadał nie zauważyli.
Po wycofaniu się Niemców
udaliśmy się w drogę powrotną do
Bazy brzegiem jeziora Batoryno.
Po drodze spotkaliśmy oddział
partyzantów sowieckich, który
prawdopodobnie był szpicą d-cy
Markowa. Rozbrojono nas i rozebrano. Kiedy nas przesłuchiwano
nadjechał oddział konny z Markowem, który po rozmowie z nami
rozkazał zwrócić nam odzież i
broń. Wypytywał o przyczynę
strzelaniny koło Miadzioła, ale
wreszcie zwolnił i dał przepustkę.
Mogliśmy udać się w kierunku
Bazy „B”. Wróciliśmy dopiero
pod wieczór i wtedy dowiedzieliśmy się, że łódka z 3 zabitymi kolegami przypłynęła sama pchana
wiatrem po tafli jeziora Batoryno.
Zostałem zatrzymany i rozbrojony do czasu wyjaśnienia całej
sprawy. Po skonfrontowaniu relacji „Czarnego” i mojej w obecności „Murata” stwierdzono, że
przy¬czyną tragedii było nie wykonanie wcześniej uzgodnionego
sygnału, tj. przejazdu furmanki
galopem przez most, a nasz pobyt
w punkcie obserwacji był za długi
i dlatego zostaliśmy wytropieni
przez obserwatorów niemieckich.
Zostałem uniewinniony. Zwrócono mi broń i pas. Powróciłem do
Kompanii Szkolnej Młodszych
Dowódców 3 plutonu „Olszyny”.
W nocy z 14 na 15.VIII.43
r. brałem udział w likwidacji garnizonu niemieckiego w Żodziszkach. Byłem wyznaczony do rozbrojenia Niemców na piętrze tego
ogromnego gmachu po klasztorze i dlatego stałem w czołówce. Kiedy wezwano Niemca do
poddania, a on chwycił za broń,
„Alfons” bez namysłu strzelił i
dał jednocześnie sygnał rozpoczęcia akcji. „Alfons” z Gdańska
i „Kukuś” ze Śląska byli ubrani w
mundury niemieckie i rozmawiali po niemiecku z Niemcami na
moście, z wartą i w gmachu koszar żandarmerii w Żodziszkach.
Gmach ten był okolony murem i
wybudowanymi specjalnie strzelnicami, a wjazd ubezpieczały
obustronnie bunkry. Po strzale
„Alfonsa” skokami wdarliśmy się
na piętro, ale Niemcy zabarykadowali drzwi i nie wpuszczali nas
do środka. Dotarłem na koniec
korytarza i strzałami rozbiłem
zamek. Kiedy drzwi się uchyliły wrzuciłem do środka granat,
ale Niemcy równocześnie rzucili
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granat na korytarz. Pamiętam, jak
kręcił się w kółko, a po chwili nastąpił wybuch, który nas ogłuszył.
Jednego z kolegów odłamki trafiły w stopę, a ja nie pamiętam, czy
w tym momencie, czy też później
zostałem zraniony w prawą nogę
nad kolanem. Mimo duszącego
dymu sprawdziliśmy wszystkie
pokoje na piętrze, aby uznać, że
zadanie zostało wykonane i możemy zejść na parter. Zabraliśmy
broń, sprzęt i żywność, a ponieważ spodziewano się przybycia
pomocy z innych garnizonów
niemieckich, natychmiast zarządzono wymarsz poza teren akcji.
Dopiero później dowiedziałem
się od kolegów, że w jednym ze
sprawdzanych przeze mnie pokoi
schował się za drzwiami uzbrojony w pistolet Niemiec. Kiedy
odszedłem, wyskoczył oknem,
ale prosto w ręce naszej obstawy,
która go rozbroiła , a mnie oddała pistolet i kaburę. Przekroczony
przez nas w odwrocie most został
podpalony, ale miejscowa ludność ugasiła ogień, by nie zostać
na zawsze odcięta od świata. Po
przebyciu dłuższej trasy zauważyłem, że z mojego prawego buta
wypływa ponad cholewkę krew.
Rama okazała się niegroźna, ale
ją opatrzono szybko, a dopiero na
Bazie siostra „Jachna” wykonała
właściwy opatrunek.
W piękny, sierpniowy dzień
(26.VIII.43 r.) rano widziałem,
jak cały sztab wraz z „Kmicicem”
odjechał do bazy partyzantów sowieckich na umówione spotkanie.
(Nasze Bazy „A” i „B” sąsiadowały z sowiecką, gdyż tak uzgodniono wcześniej i to bez zastrzeżeń). Po ćwiczeniach w Kompanii
Szkolnej Młodszych Dowódców,
około godziny 14 zajmo¬waliśmy
się wszyscy czyszczeniem broni i
opalaliśmy się rozebrani z mundurów. Nagle usłyszałem rozkaz
“Ostrowskiego”: “Chłopcy, z bronią do mnie !“ Odwróciłem się i
wtedy zobaczyłem pepesze sowieckich partyzantów skierowane
na “Ostrowskiego”. Padł kolejny
rozkaz: „Rzuć broń!” W tym momencie okrążyli nas partyzanci
sowieccy w liczbie znacznie naszą przewyższającej, a ponadto z
bronią gotową do strzału. Rozległy się strzały, a naboje gwizdały
nad naszymi głowami. Kazano
nam się położyć, zrewidowano
nas, ograbiono, rozbrojono i rozebrano. Po chwili spędzono nas
wszystkich na plac ćwiczeń, a niektórych wleczono lub ciągnięto.
Wokół placu ustawiono partyzantów z karabinami maszynowymi.
Nastąpiła selekcja, tam wybierano
pojedynczo znajomych lub tych,
których nazwiska mieli wypisane na kartkach i odprowadzono
do innego zgrupowania. Po kilku
godzinach przybył ich dowódca
Fiodor Markow i powiedział, że
rozbroił nas na polecenie Moskwy, ale ponieważ nie stawialiśmy oporu to gwarantuje swoim
słowem oficerskim bezpieczeństwo nasze i naszego dowództwa.
Zaprowadzono wszystkich na
Bazę „B”. Tam przesłuchiwano
każdego i dokonywano ponownej
selekcji, dzieląc nas na grupki.
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Przesłuchania przeprowadzało NKWD, ale zapamiętałem szczególnie jednego „Dziadzię Wanię”. Był to litewski
komunista przysłany, zrzucony
z Moskwy jako przedstawiciel
NKWD. Po zakończeniu prze¬słuchania odesłano mnie do
“Bazy A”, gdzie spotkałem kuzyna Wacława Beynara –„Orszaka”,
przybyłego z oddziałem „Zapory” spod Brasławia. Pojawił się
również Markow i przedstawił
nam nowego d-cę Oddziału im.
Bartosza Głowackiego kpt. „Zaporę” oraz jego z-cę d/s politycz¬nych żyda Mareckiego z żoną
“Lusią”. Okazało się, że “Zapora”
był przed IX 1939 r. podoficerem
w 19 PAL-u w Nowej Wilejce i
często przebywał w Pohulance.
Poznał mnie, a po chwili ja przypomniałem go sobie. Polecił mi
szybko wpisać na kartkę pseudonimy ludzi pewnych, którzy
zostaną wcieleni do jego oddziału tj. Oddziału podległego Armii
Czerwonej. Wymieniłem kilkanaście znajomych pseudonimów,
a „Zapora” je odczytał. W sumie
około 50 – 60 żołnierzy znalazło
się w jego Oddziale. Pozostałych
zabrali partyzanci sowieccy i ślad
po nich zaginął.
Nowy Oddział ulokowano
w dawnych szałasach po „Kmicicu”. Przydzielono nam starą,
rozkalibrowaną broń oraz po kilka naboi. Nie posiadałem jednak
broni krótkiej i dlatego postanowiłem ją zdobyć. Wykorzystałem
w tym celu podarowaną mi przez
Rodziców złotą 5-rublówkę. Miała pomóc przetrwać trudny czas
w partyzantce, więc ją zamieniłem na tzw. „siódemkę”. Życie
w Oddziale pod dowództwem
„Zapory” było bardzo trudne i
niepewne. Stresy, bieda – wręcz
nędza, niedożywienie, brak wody
do picia i mycia, a w efekcie wszy
i inne robactwo, które nie dawało
nam spokoju. Zbieraliśmy butelki, by napełnione wszami zakopać jak najgłębiej. Kiedy wreszcie nowy d-ca pozwolił patrolom
wyruszać po żywność w teren to
okazało się, że spotykają swoich
dawnych kolegów z oddziału,
ale zgrupowanych w nowej Brygadzie „Łupaszki”, który zdążał
do „Kmicica”, aby go wymienić,
ale dotarł za późno, o czym powiadomili go napotkani Polacy.
Postanowił więc utworzyć nową
brygadę i właśnie do niej uciekali żołnierze „Zapory” w mniejszych lub większych grupach. Ja
osobiście nie brałem udziału w
wyprawach, ponieważ na Bazie
u „Zapory” byłem ranny w prawą
dłoń. Lekarza w Oddziale „Zapory” nie było, więc przy pomocy
„Jachny” i „Bronki” poskładałem
pogruchotane śródręcze i usztywnioną dłoń nosiłem na temblaku.
Pamiętam kiedy odchodził z Bazy
„Maks”, a nie miał zamiaru tu
wracać, poszedłem się z nim pożegnać. Podałem mu nieświadomie chorą rękę, a “Maks” tak mi
ją serdecznie uścisnął, że wszystko, co nie zdążyło się zrosnąć do
tego czasu – znów się rozsypało,
w ten sposób ponownie stałem się
bezbronny.
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Na początku IX.43 r. na Bazie zostało nas niewielu. Naj¬częściej byli to mężczyźni chorzy i
kobiety. Po dokonaniu ponownego rozbrojenia niedobitków
„Zapory” NKWD pozostawiło
nas jeszcze na noc w Bazie. Żona
politruka Lusia Marecka, powie¬działa w sekrecie “Mamie”, że
sowiecki sztab przygotował już
plan rozlokowania nas po różnych
oddziałach sowieckich i rano
po nas przyjdą. Zaproponowała
ucieczkę jako najlepsze wyjście z
sytuacji. “Mama” i “Tata” szybko
zorganizowali spotkanie, podczas
którego ustalono, że rano o świcie
podejmie próbę ucieczki 7 osób.
Przy okazji wypisałem dla nas
przepustkę w języku rosyjskim, a
Lusia ostemplowała ją pieczęcią
męża i podpisała. Dokument ten
bardzo nam się przydał w czasie
podróży poza terenem Bazy. Rano
2 lub 3.IX.43 r. zabraliśmy wcześniej przygotowane koce, plecaki
i 2 karabiny, które załadowaliśmy
na furmankę i ruszyliśmy starą trasą do wsi Zanarocze, przez
bród rzeki Naroczanki. Nim dotarliśmy do Zanarocza kilka razy
legitymowały nas piesze i konne
patrole partyzantów sowieckich,
ale posiadana przepustka była
pewnym dokumentem. Kłopoty
zaczęły się dopiero we wsi Zanarocze, kiedy to jeden z gospodarzy
poznał swego konia i wóz, oddane Sowietom, więc narobił takiego krzyku, że zbiegła się ludność
tej wsi. Wyprzęgnięto konia, a my
widząc co się dzieje zabraliśmy
swoje rzeczy i szybko skierowaliśmy się znowu do lasu, Pozostaliśmy tam do późnego wieczora.
Pod osłoną nocy przyszliśmy do
wsi Zanarocze do znajomego Polaka, który nas nakarmił i opowiedział, jak długo poszukiwali
nas partyzanci sowieccy. Wskazał
nam miejsce na spoczynek i dobry schowek przed wścibskimi,
stojące na polu sztygi suszącej
się koniczyny. Państwo Wasiłojć
„Tata”, „Mama” i „Jachna” pożegnali się z nami i poszli dalej
sami. Jak wynika z relacji „Jachny”, udali się do folwarku Buraki, gdzie mieszkali przyjaciele jej
Rodziców państwo Poniatowscy.
Po drodze nocowali w opuszczonej stodole, a nazajutrz w jakiejś
wsi. Pod Burakami zostali złapani przez niemiecką obławę. Najpierw odstawiono ich do Komaj,
a po przesłuchaniu (nie posia¬dali
żadnych dokumentów) przewieziono do aresztu w Łyntupach.
Niemcy zwozili tam mnóstwo ludzi z pacyfikacji, ale Wasiłojciów
zwolniono, co wykorzystując
udali się do Podbrodzia.
Po nocy spędzonej w sztygach
koniczyny cała czwórka została
znów nakarmiona przez znajomego Polaka i odwieziona furmankę
do Trudopola — rodzinnych stron
mojego Ojca. Rozładowaliśmy
się w stodole u Bronisława Szewielińskiego, ojca „Komara”. W
domu była jego matka i najmłodszy brat. Ledwie zdążył odjechać
furmanką znajomy Polak, a my
ulokowaliśmy się w stodole, gdy
zauważyliśmy zbliżającą się tyralierę niemieckich żołnierzy. Tra-

filiśmy na obławę, więc natychmiast wyprowadziłem kolegów
do mojego stryja Stanisława Szewielińskiego mieszkającego pod
lasem. Dał nam na przewodnika
syna Witolda, by poprowadził na
mokradła, gdzie się ukryliśmy
aż do wieczora. Niemcy krążyli wkoło, ale żaden z nich nie
wchodził na grząski teren, tylko
go ostrzeliwali. W taki sposób
uchroniliśmy się przed łapanką
lub niechybną śmiercią. Po paru
dniach, około 5.IX.43 r. dołączyłem do Maksa w Niedroszli. Odetchnąłem z ulgą, bo wreszcie po
wielu tarapatach dotarłem do V
Brygady „Łupaszki”.
SZPAGAT - Lejkowski Jerzy
Do konspiracji wstąpiłem jeszcze w Wilnie w 1939, a w 1942
znalazłem się w Duniłowiczach,
gdzie pracowałem w Nadleśnictwie. W okresie Wielkanocy 1943
przyjechał „Świt”, a do mnie
przyszedł Jasiu Dominiecki‚ ps.
„Pająk”, i zaproponował wstąpienie do konspiracji. „Świt”
odebrał ode mnie przysięgę. On
jako łącznik i organizator siatki
udzielił krótkiej informacji, co
będziemy robić i komu podlegamy. Tak sprawa trwała do drugiej
połowy czerwca, kiedy zaczęło
się mówić o uderzeniu na Duniłowicze. Ja jako szeregowy członek
organizacji niewiele na ten temat
wiedziałem.
W noc kiedy było natarcie na
Duniłowicze, od rana praktycznie
pół Duniłowicz wiedziało, że będzie uderzenie. Sprawa była zdekonspirowana w pewnym sensie.
Niemcy czegoś się domyślali, ale
nie byli pewni. Nie mniej w tym
dniu już wyjechał Górecki - nadleśniczy (Polak, leśniczy przedwojenny, ale coś tam z Niemcami
miał..., w każdym bądź razie on
miał „dostać w czapę”). Ja praktycznie rzecz biorąc to siedziałem w chałupie i czekałem, kiedy
przyjdą, żeby pobić szyby. Żeby
upozorować, że szukali, łapali,
itd. Z tym, że oczywiście wszystko odbywało się po rosyjsku, bo
chodziło o to, żeby przed Niemcami chronić ludność polską, że
to nie partyzantka polska ale rosyjska robi akcję. Ja otrzymałem
zadanie: Jeżeli wychodzisz do
partyzantki, to w takim razie zostajesz w Duniłowiczach i jeszcze
ten „Pająk”. I naszym zadaniem
było rozeznanie, jakie będą skutki tej całej historii, jak się będą
zachowywali Niemcy. Rzeczywiście, represje miały miejsce
– Niemcy zmusili prawie wszystkich gospodarzy, którzy posiadali
konie, do służby pomocniczej na
froncie. A ja, „Pająk”, „Kim”(Heniek Rasiewicz, potem był w III
Brygadzie, autor hymnu Na znojną walkę) i całą policją z Duniłowicz wyszliśmy do partyzantki.
Nazwiska znam takie: Holik (był
przedtem w policji w Darewie),
Wołodkowicz (pseudonim miał
„Bohun” później), Kuczyński,
Gigoła, Raginia (jedyny policjant
został w Duniłowiczach, który
był chory - drugi Raginia). W poniedziałek po południu pożegnałem się z rodziną. Marsz trwał do
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ranka następnego dnia. W nocy
prze¬chodziliśmy przez wieś Starowierów - zabudowa typo¬wo
rosyjska, strome płoty, chałupy,
okien od frontu nie było. Wioska była zupełnie pusta – wybita
przez partyzantów ruskich. Około
8–9 rano, gdy byliśmy już nieopodal jeziora Narocz, weszliśmy na
posterunek alarmowy bazy “Kmicica”, a wkrótce później na Bazę.
Przy wejściu na Bazę były
lekkie wzniesienia, górki na jednej z nich był cmentarzyk z drewnianym krzyżem. Zaraz za cmentarzykiem, 30–40 ¬metrów dalej,
na górce, stał nieduży namiocik,
w którym urzędował “Czarny”(Roman Brycki), z lewej strony
wzniesienia stał namiot “Kmicica”. Nieco dalej‚ za tą górką, był
duży szałas dla żołnierzy, namiot
sanitarny, jeszcze dalej kuchnia
po¬lowa i rzeczka. Cały ten teren zamykał się w granicach 100
na 120 metrów. Do jeziora Narocz było około 3 –5 kilometrów
w kierunku zachodnim. Z pół
dnia nie wiedzieliśmy, co robić,
byliśmy przy tym nieprzeciętnie głodni. Dopiero około 12.00
był obiad. Jak strasznie byliśmy
naiwni – okazało się, że w oddziale brak nawet łyżek i menażek, a my liczyliśmy, że wszystko dostaniemy. Wieczorem też
byliśmy bez przydziału. Na noc
pożyczyliśmy koc, płaszcze. Po
raz pierwszy zobaczyłem wszy;
po dwóch dniach rękę w¬suwało
się za koszulę i wyciągało sporo. Nazywali my je krzyżakami.
Tam na Bazie byłem jakieś trzy
dni. Nic nie robiłem. Po tym czasie przyszedł ktoś :”wy, wy, wy,
nie przydzieleni” spytał – „nie”
odpowiedzieliśmy, więc rozkazał
nam iść. Zaprowadził nas na Bazę
“B”. Baza ta była przygotowana
jako zaplecze zaopatrzeniowej
i gospodarcze, było tam stado
krów (około 30 – 40) i baranów
(około 300). My mieliśmy być
pastuchami. Sze¬fem tej bazy był
Wiktor Wasiłojć. Stawiano tam w
tym czasie baraki sanitarne i kryte słomą szałasy. Po 3 – 4 dniach
przyszedł Arkadiusz Sidorowicz,
ps. “Butla”, zabrał mnie i pięciu
innych. Przeszliśmy na Bazę “A”
gdzie dołączyło jeszcze 10 osób.
Otrzymaliśmy zadanie: utworzyć
placówkę w pobliskiej gajówce
Apanasów¬ka. W sumie jednak
byliśmy w niej tylko 24 godziny.
W nocy mieliśmy alarm, bo traktem jechały jakieś nie¬mieckie
pojazdy pancerne. Z bazy przyszedł goniec z rozkazem, żeby

zrobić rozpoznanie, co to jest, ale
nie¬stety cała nasza placówka
dała dyla i siedziała nad jeziorem w krzakach. Z Apanasówki
przeniesiono nas na drugą placówkę— do leśniczówki Kaluha.
Na po-sterunkach było potwornie
– masa komarów, mimo że cały
czas była przepiękna pogoda. Kiedy schodziło się z posterunku, to
wyglądało się tak, jakby się miało
obdartą skórę na rękach i twarzy
– jedna krew. Znów wróciliśmy
na Bazę „B”. Cały czas jestem
“nienasyco¬ny”. Nie tak wyobrażałem sobie wojsko – kręcimy się,
nie robiąc nic szczególnego. Tak
to wyglądało do czasu ataku na
Żodziszki, tj. do 15 sierpnia.
Jak ruszaliśmy na Żodziszki,
to nikt nie wiedział za dużo, co
będzie robił. Tylko poszczególni dowódcy grup uderzeniowych
poszli na odprawę, i oni swoje się dowiedzieli. Sama akcja
wyglądała mniej więcej tak. W
miasteczku znajdował się jakiś
pałac, czy budynek zakonny, stary i solidny, który został przez
Niemców obunkrowany, dlatego
też zdobycie całego miasteczka
wstępnym bojem było niemożliwe. Jeszcze przed akcją Józef Wiśniewski, ps. „Ostróg” z Antonim
Rymsza, ps. “Maks” razem z patrolem konnym (było ich 16–17)
pojechali, by przerwać Niemcom
łączność. Spiłowali słupy i zerwali linię telefoniczną Żodziszki – Stara Wilejka. W samym
posterunku w Żodziszkach była
część ludzi zakonspirowanych od
“Kmicica”, m.in. “Żbik” - Antoni
Dubaniewicz, „Pal” , „Joker” (nie
pamiętam ich nazwisk) i chyba
jeszcze kilku. Mieli oni zadanie
wspomóc dywersję od wewnątrz
i uśpić całą czujność. Do Żodziszek wjeżdżaliśmy o świcie,
było już widno. Posterunek był
tylko przed samym pałacem. Na
pierwszej furze jechali „Kukuś”,
„Alfons” i „Zielon¬ka”: dwóch
z nich – „Alfons” i „Kukuś” władali biegle językiem niemieckim.
Potem jechali na furmankach
chłopcy, którzy pozorowali milicję białoruską – cała kupa chłopaków była ubrana w mundury
białoruskie. Za tymi furmankami
jechała już brać z orzełkami na
czapkach i w mundurach polskich. Jako pierwsza za¬atakowała grupa uderzeniowa. Weszli
„Zie¬lonka” i „Alfons”, z tym,
że dwaj pierwsi ruszyli od razu
na górę, zaś „Alfons” wparował
do jakiegoś pokoju, w którym siedział szef miejscowej żandarme-
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rii. Zamel¬dował mu, że dowodzi
specjalną grupą operacyjną do
walki z partyzantką, jedzie na obławę i chce zabrać znajdującą się
na posterunku policję białoruską.
Niemiec chyba zorientował się w
podstępie, bo otworzył szufladę i
złapał za pistolet. Jak złapał za
pistolet, to „Alfons” go załatwił.
W sąsiednim pokoju byli żandarmi, chyba 6 czy 7. I tam poszły
pierwsze granaty w ruch. Wszyscy spa¬li, więc nie było kłopotu.
I tam został ranny „Orlik”, jeden
jedyny ranny. I na dole zaczęła się
haratani¬na Zdobycz była bardzo
bogata – broń, amunicja, zaopatrzenie (masło, papierosy). Mój
udział w akcji na Żodziszki był
bardzo przeciętny, zajmowałem
się zbieraniem trofeów. I wtedy
właśnie wyszedł „Żbik” i część
policjantów, którzy byli w konspiracji.
Na drugi dzień, po powrocie na
Bazę „A” cała wiara poszła spać, a
po południu, miała miejsce zbiórka wszystkich na Bazie. „Kmicic”
trzymał głębszą i dłuższą mowę.
Mówił o tym, że jesteśmy oddziałem Armii Krajowej, że celem naszym jest przede wszystkim walka z Niemcami, a z drugiej strony
zabezpieczenie ludności miejscowej (nie użył słów „przed Ruskimi”). Mówił, że on się cieszy z
tego, że mimo iż naszą oficjalną
nazwą jest Oddział Partyzantów
Polskich, to wcale nie jesteśmy
wyłącznie polscy, ponieważ w
naszych szeregach są też Białorusini i Rosjanie. (Faktycznie,
był lejtnant Ar¬mii Czerwonej.
Jako jeniec wojenny został przez
Niemców przekazany jakiemuś
gospodarzowi na wsi. Gdy w
1943 roku Niemcy zaczęli zabierać tych jeńców z powrotem, on
wstąpił do policji białoruskiej w
Duniłowiczach. „Kmicic” proponował mu przejście do partyzantki sowieckiej, ale ten nie chciał).
Była to pierwsza wypowiedź
polityczna „Kmicica”, jaką słyszałem. Zrobiła na mnie wrażenie
dobrze przy¬gotowanej i wyważonej. Ucieszyłem się, bo nareszcie wiedziałem, o co nam chodzi.
„Kmicic” powiedział też, że są organizowane plutony, m.in. pluton
szkolny. Ja znalazłem się właśnie
w plutonie szkolnym, którego dowódcą został „Ostrowski”, przed
wojną pluto¬nowy zawodowy w
23. pułku ułanów w Postawach.
Wtedy naprawdę zaczęło się wojsko.
Dzień powszedni. Godzina
6.00 – pobudka, wszystko co
żyło na Ba¬zie, zapychało nad
rzeczkę, tam się myło, biło wszy,
rozpalało ognisko i „prażyło” koszule – rozwieszało koszule nad
ogniem i wtedy wszy pod wpływem gorąca pękały. Gros plutonu była umundurowana w mundury milicji białoruskiej, część
w polskie, wszyscy jednak mieli
przyszyte orły. Pochodziły one
bądź to z garnizo¬nowych czapek, bądź też były haftowane na
płócien¬nych tarczach. Później
– zbiórka na placu alarmowym,
modlitwa “Ojcze nasz” i “Kiedy
ranne wstają zorze”. Wszystko
to prowadził “Ostrowski”, który
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pełnił także funkcję szefa Bazy.
Po komendzie: „do śniadania,
ro¬zejść się!” wiara szła na śniadanie. Najczęściej była to malutka kromka chleba z tak ogromną
łychą zdobycz¬nego masła, że aż
słabo się robiło. śniadanie trwało
około 30 – 40 minut, do godz.
8.00, po czym pluton szedł na
ćwiczenia, zaś pozostałe plutony w części były na placówkach,
bądź w terenie na różnorodnych
zada¬niach. Ćwiczenia trwały do
godz. 12.00, po czym nastę¬pował obiad. Obiad trwał długo, do
godziny drugiej ponieważ brakowało sprzętu. Zupa była pożywna,
za¬wiesista, najczęściej jakaś kartoflanka, grochowa, na baraninie.
Ta baranina zaczęła nam się przejadać. Bra¬kowało tylko chleba,
w dodatku ten, który mieliśmy,
był bez soli. W sumie jednak człowiek nie był głodny. Zwy¬kle od
godziny drugiej do czwartej była
przerwa poo¬biednia, czasami czyściliśmy wtedy broń. Od
czwartej do szóstej po południu
były wykłady – nauka o broni, terenoznawstwo, minerka. Poziom
zajęć był mocno różny. Dla mnie
terenoznawstwo było znane z
harcer-stwa, ponieważ składałem
przed wojną próbę na ćwika, miałem też odznakę strzelecką, ale w
oddziale była cała masa ludzi definitywnie surowych, dla których
mapa była czymś gorszym niż rebus. Później – czas wolny, robić
mogłeś, co chciałeś, chociażby
iść na pogaduszki, oczywiście nie
poza Bazę. O godzinie 6.00 następowała zbiórka do apelu, rozkaz
wieczorny czytany codzien¬nie,
omawiający m.in. zajęcia na następny dzień, po czym odmawialiśmy „Ojcze nasz” i „Wszystkie
nasze dzienne sprawy”, no a potem, hulaj dusza bez kontusza,
można robić wszystko, co się
chce. Zbierało się razem, ktoś
miał karty, gdzieś indziej jakieś
gadki zakładano, gdzieś się jakaś grupa zebrała, piosenkę nucą.
Jednak tak naprawdę, to było trochę nudno. Może gdyby to trwało
dłużej, to by się jakoś rozwinęło,
bo niektórzy zaczęli gitary kombinować; żadnych zajęć sensu politycznego, kulturalnego nie było.
Tak wyglądał nasz dzień powszedni.
W tym czasie, już po Żodziszkach, „Ursus” skontaktował
mnie z „Czarnym”. Otrzymałem
propozycję przejścia do drużyny
specjalnej. Na czym sprawa polegała, dowiedziałem się o tym
nieco później. Mamy mieć oczy
i uszy otwarte, zarówno w dzień,
jak i w nocy. Polegało to na dyżurach, które przekazywaliśmy
sobie co cztery godziny. W nocy,
kiedy przychodził do mnie do baraku mój ¬poprzednik, to nie musiałem wychodzić, tylko miałem
spokojnie leżeć, ale tak, żebym
widział wszystko. Na¬wet kiedy
nie miało się służby, trzeba było
zwracać uwagę na wszystko. Jeśli ktoś przyjeżdżał, najczęściej
byli to „Jastrząb” i mjr „Sulima”
- to trzeba było ich obserwować,
czuwać, co się dzieje. O tym, że
zosta¬liśmy
podporządkowani
„Czarnemu” wiedzieliśmy tyl¬ko

my. Mnie osobiście byli znani
„Ursus” „Długi” i „Skrzetuski”.
Kto był więcej – nie wiem. W
moim odczuciu „Kmicic” nie wierzył wszystkim swoim owieczkom
– za dużo było w oddziale Białorusinów, tych policjantów, którzy
nie wiadomo, po co przyszli.
Ciągle istniała obawa wobec
Ruskich. Według pó¬źniejszych
relacji trwały już poszukiwania
nowych la¬sów wobec planowanego przemieszczenia się oddzia¬łów. Istotnie, w tym czasie
“Kmicic” dochodził już do wniosku, być może pod naciskiem
majora „Sulimy”, że stosunki z
Ruskimi mogą stać się bardzo
nieprzy¬jemne. Wśród żołnierzy
panowała trwoga, że stoimy tak
blisko Ruskich i że z nimi współpracujemy. Pamiętam, przychodzi
do mnie “Zbieg” i mówi: „Jurek,
coś się dzieje, dlaczego my tak
blisko nich stoimy, to mi bracie
śmierdzi”. Ja swoją drogą meldunek o tej rozmowie złożyłem
“Czarnemu” – dla orientacji, co
wojsko my¬śli. Jak już mówiłem,
prowadzono rozpoznanie, gdzie
usadowić oddział. Były dwie
możliwości: (1) tzw. Bonda – lasy
koło Świra, (2) okolice Sużan,
tam .gdzie później był pierwszy
bunkier „Szczerbca”. W związku z tym wszystkim zakopano
dokumenty i akta oddziału oraz
przeprowadzono ewidencję partyzantów. Papiery zostały złożone
w skrzynie amunicyjne , a później
w większe, drewniane i zakopane
na Bazie, przy skarpie wzgórza
naprzeciw krzyża. W trakcie ewidencji wydawano zaświadczenia
o treści: „Okaziciel niniejszego
zaświadczenia jest proszony o pomoc partyzantce radzieckiej i polskiej” pod spodem maleńka pieczątka wielkości 10 groszy, napis
ODDZIAŁ
PARTYZANTÓW
POLSKICH i w środku orzeł w
koronie.
Przyszła niedziela, kiedy święciliśmy Święto Żołnierza Polskiego. Rozpoczęliśmy uroczystą
zbiórkę w Bazie “A”. Obecny
był “Kmicic” z całym sztabem
i wszystkie oddziały. W przeddzień harcerskim sposobem wykopaliśmy na placu ćwiczebnym
rów, czyli powstał stół. Około
godziny 12.00, po oficjalnej zbiór¬ce, wszyscy przybyli na obiad.
Przyjechał też Markow w towarzystwie 4 –5 osób. Usytuowano
ich w czasie obiadu gościnnie.
Na obiad była biała kiełbasa. Po
tej całej baraninie i tym wszystkim, co dotychczas jedliśmy, mile
łechtała podniebienie. Dostaliśmy
też większe ka¬wałki chleba. Po
obiedzie zaczęły się przemówienia. “Kmicic” nie przemawiał,
przemawiał mjr “Sulima” i jeszcze jeden oficer, nie pamiętam kto.
“Sulima” miał kapitalne przemówienie, ślicznie mówił, był trochę
poetą. Całe przemówienie oparł
na roku 1920, a jednocześnie widzę, siedzi Markow, siedzi jego
świta a on mówi :”Bolszewicy,
bój pod Warszawą, rok 1939, jak
żołnierze, stojący na stanicach
kresowych”. Wszystko naładowane było dynamiką i jak najbardziej
nieprzyjemnymi słowami dla

gości. Ruscy, którzy, jak się okazało, obstawili Bazę. A Markow
przecież bardzo dobrze po polsku
mówił. Świta mogła nie rozumieć,
ale on na pewno. Wybiegając naprzód nam się potem wydawało,
że przyczyną rozbrojenia nas było
to właśnie przemówienie. „Sulima” zakończył swoim wierszem
„Orzeł w amarancie”. Dzień zakończył się modlitwą i apelem.
W poniedziałek rano “Kmicic” pojechał do Ruskich, do ich
bazy. Razem z nim byli „Ostróg”,
„Twardowski”, „Kukuś” i „Długi”. Dwaj ostatni jechali w obstawie sztabu. Wrócili ok. 5. po
południu. Zaczęliśmy gadkę z
„Długim”: No i co? .On na to
„Coś musi śmierdzieć, bo jak jechaliśmy w tamtą stronę, to cały
czas rozmawiali normalnie, a jak
wracali gęby na kłódkę. Coś się
z tego musi wykroić”. Tego dnia
jak zwykle odczytany został rozkaz, ale nagle oznajmiono nam:
Od jutra broń nabita, nabój w lufie, zabezpieczony. Nocny alarm,
staliśmy pod bronią kilka godzin,
bo przyszedł meldunek, że jest
jakiś ruch niemiecki w okolicy.
Mówiło się wcześniej, że Niemcy przygotowują potężną obławę.
Przyjęliśmy to bardzo spokojnie,
ponieważ 2-3 dni wcześniej miał
miejsce. Doszliśmy do wniosku,
że to Niemcy muszą coś szykować, nikt nie przypuszczał, że
sprawa jest z Ruskimi. Przez dwa
dni następne ten sam komplet wyjeżdżał do Markowa. W czwartek
rano, kiedy przyjmowałem służbę
od „Ursusa”, dowiedziałem się, że
w nocy przyjechał major-inspektor, którego pseudonimu mi nie
powiedziano i zaraz wyjechał.
Trwały normalne zajęcia.
Wojsko nie odczuwało ja¬kiegoś
napięcia, poza tym jednym rozkazem o noszeniu broni. Dwudziestego szóstego przychodziliśmy
na obiad z ćwiczeń. Ponieważ
brak było łyżek i misek, my, tzn.
“Długi”, “Ursus” i ja, w trójkę
jedliśmy z jednej skrzynki amunicyjnej. Jem ten obiad i widzę, jak
dróżką wjeżdża bryczka, siedzi
ten major i jeszcze jakichś czterech Ruskich. Major wychodzi i
krzyczy: „Oficer inspekcyjny! oficer inspekcyjny!”. „Ostrowski”
jadł z nami obiad, ale w tej chwili
gdzieś odszedł. Major krzyczał
raz za razem, tak że gdyby nawet
“Ostrowski” był z nami, to nie
zdążyłby się odezwać, bo od razu
padł rozkaz: „Na moją komendę, całość na placu alarmowym,
zbiórka, bez broni!” I tu nastąpiła
konsternacja, bo nas obowiązywał
cały czas ten rozkaz. Zrobiła się
taka lekka cisza, ale trwała bardzo
krótko, bo od razu po tych słowach
“Ostrowski” (który w międzyczasie powrócił) krzyczy: „Do broni,
do mnie!” Schodzi przy tym do
tego wołającego. My za tę broń,
ale żołnierz był niewyszkolony i
przestraszony, a jednocześnie widzę jak do „Ostrowskiego” doskakuje dwóch Ruskich z pepeszami,
podnosi ręce do góry i mówi: „Na
moją komendę, złożyć broń!”. W
tym momencie zaczyna się: ta, ta,
ta, ta z trzech stron grzeją ponad
nas Ruscy, którzy, jak się okazało,
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obstawili Bazę. “Brzóz¬ka”, który cały czas stał obok, odbywając
karę, rozerwał się granatem. Część
ludzi chciała uciec przez rzeczkę,
ale wpadła w bagno tak, że ledwo
ich wyciągnięto. Kilku udało się
uciec. Na pewno “Koronackiemu”
i “Alfonsowi”. Ruscy wyleźli z
ukrycia, zaczęli rewido¬wać nas i
robić rewizję w barakach. Podnieśliśmy ręce do góry, broń została
w miejscu, gdzie siedzieliśmy lub
staliśmy. Przechodziliśmy na plac
alarmowy z rękami “w górę”, tam
zabierano nam amunicję, pasy i
- jeśli ktoś miał - pistolety. Rozsiedliśmy się na skłonie wzgórza.
Otoczono nas bardzo gęstym kordonem war¬towników. Później
kazano nam wchodzić do baraków.
Weszliśmy. Po rewizji została w
nich tylko słoma, bo jak miał plecak czy koc, to zabrali Ruscy. Jak
wchodziliśmy, to każdy był „od
a do z” zrewidowany. Ja trafiłem
do swojego baraku. Zawsze pod
słomą trzymałem schowany chlebaczek uszyty z szarego płótna
wiejskiego, miałem w nim jeden
granat. Leżał pod słomą i dlatego
ocalał. „Ursus” też miał schowany
granat, a „Długi” 15-tkę belgijską
(ponieważ żołnierzom nie wolno
było mieć pistoletów). Granaty
i pistolet ocalały, tak że w sumie
byliśmy lekko uzbrojeni. W tych
barakach leżeliśmy gdzieś do 4-tej
po południu. Przyjechał Markow,
wyprowadzono nas wszystkich i
kazano usiąść na wzgórku. Markow zaczął mowę, a dookoła kordon. Podnoszę głowę — stoi nade
mną Żyd, który przed wojną był
zegarmistrzem w Duniłowiczach,
znał mego szwagra i przypuszczał
chyba, że jestem jego bratem. I on
do mnie mówi: “Panie Kosakowski, i pan w polskich legionach, oj,
niedobrze, niedobrze...”. My¬ślę
sobie — wiem bez ciebie, że niedobrze.
Pierwsze słowa Markowa:
„Zdrastwuj, sołdaty!” Ci¬sza,
ani be, ani me, nikt nie odpowiedział, a przecież byli wśród nas
Białorusini, i ten jeden Rosjanin.
Popra¬wił się, przeszedł od razu
na polski, ale też nikt nie odpowiedział. I wtedy zaczął trzymać
mowę. Mówił czystą piękną polszczyzną. Zostaliśmy rozbrojeni
– oświadczył - na rozkaz Związku Patriotów Polskich z Moskwy.
Dlaczego? Dlatego, że wasze dowództwo podporządkowało się
rządowi londyńskiemu, nie chciało współpracować z nami, a rząd
londyński zerwał stosunki z
ZSRR. „Daję wam oficerskie słowo honoru” – mówił – że nikogo
nie spotka krzywda, nikt nie zostanie rozstrzelany. Daję wam też
oficerskie słowo honoru, że zostanie zmienione tylko dowództwo, a
zabraną broń otrzymacie z powrotem. To była kwinte¬sencja jego
mowy. Kazano nam wrócić do namiotów, po czym przejść na Bazę
“B”. Złapałem więc swój chle¬baczek, „Ursus” i “Długi” też zabrali
swoje “uzbrojenie”. Wyprowadzają nas jako pierwszą grupę.
Idziemy dwójkami, a prawie przy
każdym idzie bojec z automatem.
Wchodzimy na groblę, która była
między Bazą “A” i “B”, z jednej
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i drugiej strony topiel, jesteśmy
mniej więcej na środku grobli, gdy
czoła pada komenda: „Pieredyszka, wolno kurit, saditieś”. Słyszę
szept: „Każdy swego, w razie czego”. Siedzimy na grobli, nad każdym stoi ten bojec, nie wiadomo
- zapalić, czy nie , tym bardziej, że
niewiele zostało nam papierosów,
ale pa¬trzymy Ruskie zaczynają
kręcić machorkę palić, w końcu
komenda: „Pajdiom”. A przecież
do Bazy “B” było z 1,5 km, a tu
nagle „Pieredyszka!” Przychodzimy na miejsce, cała baza otoczona
kordonem, sanitariuszki. wysuwają się z baraków, płaczą, wypytują. Nasz kordon się rozsypuje,
chwila luzu, więc my, tj. „Długi”,
„Ursus” i ja poszliśmy do namiotu
sanitarnego, zamelinować naszą
broń. Zaczął zapadać zmrok, kazano nam położyć się w szeregi
według miejscowości, gmin i osiedli. Wartownicy stali w odległości
4-5 metrów jeden od drugiego. W
tym dniu, ani dnia następnego do
wieczora nikt nie dostał żadne¬go
posiłku. Zorganizowaliśmy tylko
sobie we własnym zakresie jądra
baranie, które jeden z nas upichcił.
Po tak przespanej nocy, następnego dnia, rozpoczęły się przesłuchania. Niektórych wywoływano
kilkakrotnie, zwykle po nazwisku, rzadko według pseudonimu.
Mnie pytano o imię, nazwisko,
miejsce urodzenia i zamieszkania,
gdzie ostatnio pracowałem i czy
należałem do jakiejś organizacji.
Tu odpowiedziałem niezgodnie
z prawdą, że tak, należałem do
“Wszechsłowiańskiego Związku
Walki z Okupantem Niemieckim”
(nigdy o czymś takim nie słyszałem). Powiedzieli, że o takiej organizacji nie wiedzą, spytali tylko,
kto mnie do niej wciągnął. Na tym
przesłuchanie się skończyło. Powie¬dziano: możesz odejść pod
sosenkę. Podzielono nas na dwie
grupy; pierwsi mogli poruszać się
po Bazie „B”, drudzy - i tych było
około sześćdziesiąt – zostali zgromadzeni wokół tej sosenki i otoczeni do¬datkowym kordonem.
Wyglądało, że tych Ruscy uwa¬żają za szczególnie groźnych. Już
po badaniu około 14 –15 wywołano spod sosny „Ostrowskiego”.
Więcej go nie widziałem. Po odjeździe „Ostrowskiego” na Bazę
jeszcze raz przyjechał Markow w
towarzystwie kilku oficerów oraz
„Zapory” Markow zwrócił się z
przemówie¬niem do wszystkich:
„Przedstawiam kapitana „Zaporę”
i porucznika „Mareckiego”, który
będzie zastępcą do spraw polityczno-wychowawczych komendanta
Oddziału im. B. Głowackiego”.
„Zapora” wzbudzał zaufanie. Było
to wysokie chłopisko, tęgie, wąs
staropolski –sumiasty i szpakowaty, w furażerce z orłem. Przed
woj¬ną był ogniomistrzem, dymisjonowanym – jak teraz twierdzi
„Maks” – za pijaństwo. On sam
mówił wtedy, że ZPP podniósł go
do godności kapitana i w tym czasie w takim stopniu występował.
Jeśli chodzi o „Mareckie¬go” to
miał on wybitnie semicki wyraz
twarzy, występo¬wał w mundurze kozackim Armii Czerwonej.
Już później był razem ze swoją
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kochanką Lusią, postawną, wysoką rudą babką, ubraną w sweter i
samodziałową spódnicę, z pasem
i pistoletem. Zaraz po swojej prze¬mowie Markow odjechał, oficerowie ruscy też, a „Zapora” zaczął
rundę po Bazie.
Gdy był blisko mnie, mówię
do wartownika „Razreszi pagawarit’ z kamiandirom polskoj partizantki”. A on na to „A na szto
tiebia?”. A ja mówię: „A szto, nie
lzia”. I ten do mnie „Idi!”. I ja
dochodzę do niego i biję w dach
„Panie komendancie - mówię - w
policji niemieckiej ani białoruskiej nie byłem, pracowałem w
nadleśnictwie w Duniłowiczach.
Zgłaszam akces do Oddział im.
Bartosza Głowackiego”. A on na
mnie patrzy i mówi: „Ja bym was
stąd (spod tej sosenki) wszystkich
zabrał, ale nie wolno mi wziąć ani
jednego człowieka.” I on mnie zasalutował i odchodzi. Zwraca się
do tych, którzy mogli chodzić po
Bazie i mówi: „Teraz będę wybierał żołnierzy: ty, ty, ty” , a wiara
ustawiała się w dwuszeregu. A ja
wracam na swoje miejsce, wstaję
i mówię: „Ursus i Długi za mną”.
A ten co w kordonie stał, krzyczy:
„Stoj, kuda idiosz?”. A ja mówię:
„Szto, kuda idiosz? Razgawariwał
s kamandirom polskoj partizantki
ili niet? Nu razgawariwał i pozwał nas!”. Na to on „Zdzieś nikto
nie pajdiot”. A ja na to „Szto nie
pajdiot, dawaj starszego karaulszczika”. I ten „Starszyj karaulszczik!, Starszyj karaulszczik!”.
A starszy karaulszczik gdzieś
się zawieruszył, a ja mówię „Idi
w kibiny matier!”.I myśmy przeszli. A „Zapora” już tam wybiera:
ten, ten i ustawia w dwuszereg,
a my wchodzimy w drugi szereg
i stajemy na prawym skrzydle,
tylko wiara się przesunęła. Po jakimś czasie przyjeżdża Markow
ze swoją świtą . „Zapora” podszedł do Markowa i melduje, że
oddział jest sformowany. Markow pyta „Jest sześćdziesięciu?”.
„Tak”, odpowiada „Zapora”, na
to Markow wychodzi przed front
oddziału i „Na moją komendę:
baczność, odlicz!”. Wojsko poderwało się i liczy. Wyszło 32, pełna. I teraz Markow mówi: „No jak
to komendancie?”. A on: „Może
spisywałem, mogłem się pomylić
licząc”. I cały sztab z Markowem
idzie wzdłuż tego szeregu, patrząc
po gębach, a my patrzymy, czy
tych naszych śledowateli nie ma,
nie było. Wtedy Markow doszedł
do końca, staje na lewym skrzydle: „Pierwszy szereg pięć kroków
marsz!”. I teraz cała ta świta wraz
z Markowem idzie wzdłuż tego
drugiego szeregu. A w międzyczasie wołali kilka razy: „Dzięcioł”!
„Dzięcioł”!, a „Dzięcioła” [Henryka Mackiewicza] nigdzie nie
było. Jego Rosjanie poszukiwali w
czasie śledztwa, a on cały ten czas
był w stercie mchu, przy¬gotowanego do uszczelniania ścian baraków. Gdy pluton się ust¬awiał,
to lewe skrzydło jak raz wypadło
przy stercie, więc Mackiewicz
stanął na samym końcu i krzyknął
„pełna”. Już rankiem następnego
dnia było „32 ślepa”, bo przez noc
„Dzięcioł” dał dyla, zostając w ten

sposób pierwszym uciekinierem
z Oddziału im. Bartosza Głowackiego. Po przeglądzie Markow
mówi: „No to komendancie, pro¬wadźcie do bazy po broń”. Poszliśmy na bazę ruską. Pamiętam,
widziałem tam radiostację i siedzącą przy niej babkę, wszystko
nakryte daszkiem na czterech kijach, żeby w razie deszczu na głowę nie leciało. Stały tam też wozy
taborowe, na których była kupa
broni nawrzucana, ale wszystko
to był szmelc. Tam właśnie każdy
dostawał od Ruskiego broń plus 5
sztuk amunicji. A „Rysiek”, który
przyszedł do nas z Kedywu warszawskiego, zdjął spodnie i zamienił je z Ruskim na mauze¬ra. Cały
pluton, prowadzony przez „Zaporę” powrócił na Bazę “A”. Zastaliśmy tam 20 ludzi w furażerkach z
orzełkami i z nimi „Orszak”. I tam
się dowiedzieliśmy, że „Zapora”
przyszedł z Brasławskiego z tymi
chłopakami.
Pierwszego września, około południa, na Bazę wpadło kilku „komandirów” z żądaniem od
“Zapory”
natychmiasto¬wego
patrolu konnego, by zadokumentować obecność polskich partyzantów, pokazać, że nic się nie
zmieniło. Okazało się, że w Zanaroczu podjął bój z Ruskimi jakiś wracający patrol „Kmicica”,
a więc trzeba ich przeko¬nać, że
nic się nie stało i doprowadzić na
Bazę. Poje¬chali: „Długi”, „Ursus”, „Pal” i „Okoń”. Miałem
jechać ja, ale jeden z żołnierzy
– “Sęp” zameldował, że jeśli ja
pojadę, to na pewno nie wrócę, i
rzeczywiście, ci czterej nie wrócili. Potem Baza „A” została zlikwidowana, i wszyscy przeszli na
Bazę “B”, gdzie się okazało się, że
nie ma całej kupy ludzi. Według
wtedy uzyskanych relacji wszyst¬kich “spod sosny” Ruscy zabrali na swoją Bazę, tego dnia, w
którym poszliśmy po broń. Wtedy
nastąpiło jakby przeformowanie
oddziału. Utworzony został pluton
pod dowództwem „Kitka” (pierwszy) i „Janusza” (drugi): reszta bez
przydziału. Politrukiem dalej był
„Marecki”. Z mety utworzyła się
konspiracja. W tej wewnętrznej
konspiracji szefem był “Kitek”,
poza tym był „Pająk”, „Jarek”,
„Hermes”, “Rysiek”. “Mrówka”
i być może jeszcze ktoś. Pytam
„Kitka”: co robimy? – na to on: na
razie siedzimy. W tych dniach pojechałem jako furman z „Zaporą”
do Markowa. Tam widziałem po
raz ostatni “Kmicica” wyprowadzanego z ziemianki pod eskortą.
W pierwszych dniach września
poszliśmy razem z Ruskimi na
akcję na Miadzioł. Powiedziano
nam, że Ruscy idą pierwsi, uderzają na bunkry, by je zdobyć.
Naszym zadaniem było zdobycie bunkra koło mleczar¬ni i zabranie stamtąd całego dobra. No
i poszliśmy. W czasie natarcia
okazało się, że nasz pluton stał
się plutonem czołowym, rakiety
do natarcia poszły za na¬mi, a
Ruscy otworzyli ogień i walili na
ślepo. Zajęliśmy tę mleczarnię,
zajęliśmy bunkier, pociągnęliśmy
wozy i zaczęliśmy ładować masło, miód i inne dobra. Maszy¬ny

porozbijaliśmy. Ruscy uderzyli na
bunkry, ale grubo za późno, no, bo
jeżeli najpierw otwiera się ogień,
a potem uderza, to można sobie
nagwizdać. Cała akcja, można by
tu użyć wulgarnego określenia,
aleja powiem tylko, była nieudana. Przy tym Ruscy oczywiście
pod¬palili miasteczko, bo to było
takie wojsko, które uważało, że
przede wszystkim trzeba zrobić
dużo krzyku, hałasu i ognia, wtedy jest dobrze.
W tym czasie kto mógł,
to uciekał. Patrole wychodzące po
żywność nie wracały. Zniknął też
“Maks”. Ja sam chciałem się zwinąć, ale “Kitek” powiedział: “będziemy się zwijać wtedy, kiedy ja
to uznam za stosowne”. Około 15
- 18 września “Marecki” oświadczył pod¬czas porannej zbiórki, że
z uwagi na to, iż co patrol wychodzi, to nie wraca, a on osobiście
i komendant “Zapora” są swego
życia niepewni, poprosił kombryga Markowa o ubezpieczenie.
Markow przysłał 20 strzel¬ców
wyborowych z automatami. Zależało nam, żeby wyprowadzić
wszystkich, ale wtedy doszedłem
do wnio¬sku i powiedziałem to
“Kitkowi”, że już nic nie da się
zrobić. On na to: jedziemy na patrol żywnościowy szukać rozpoznania. Poszedłem do “Zapory” i
mówię: „Daję żołnierskie słowo
honoru, że nas pięciu pojedzie na
patrol i wszyscy wrócimy w ciągu
24 godzin – z żarciem”. A w bazie
jedzenia było coraz mniej. No i
wypuścił nas. Idziemy: “Hermes”,
“Pająk”, “Rysiek”. “Jarek” i ja,
czyli cała konspiracja z wyjątkiem
“Kitka”, który został. Wyszliśmy
pieszo, dotarliśmy do Hato¬wicz,
tam wzięliśmy furmanki, walimy
po koniach i lecimy na punkty.
Pamiętam, że wieś w której zatrzy¬maliśmy się, nazywała się
Buraki, był już dzień. Wieś prawie wymarła, na końcu wioski
nowy domek, przy nim 6-letnia
dziewczynka. „Gdzie mama?”
pytamy. „W polu”– odpowiedź.
„Ale gdzie? Nie wiem, w polu”.
Wystąpił Pająk i mówi: „Biegnij
do mamusi, gdzie ona jest, nie
będę szukał i powiedz, że Jaś Dominiecki przyjechał i chce się widzieć z mamą. Musi się widzieć,
bo inaczej umrze”. Mija może pół
godziny, wpada mama i z miejsca
pyta: „Wasilki czy Zielone? Jak
Zielone, będę rozmawiać, jak Wasilki, w mojej chacie miejsca nie
ma — won!”. Okazało się, że Wasilki to ci, którzy zostali na Bazie
i są podporządkowani “Zapo¬rze”
(a przez niego Wandzie Wasilewskiej w Moskwie), a Zieloni to ci,
którzy uciekli i chodzą w terenie.
Na to Jasio wystąpił z przemową,
w efekcie której kobieta, mimo że
byliśmy od Marko¬wa, dała nam
chleb, ser i miód. Co ważniejsze,
dała nam też kontakt, ale powiedziała przy tym: „Jasiu, jak wy
Wasilki, to ja ciebie jednego znam
i tylko tobie dam kon¬takt”. Kiedy już wyszliśmy od niej, to Jasio
powiedział nam wszystkim, że jedziemy do folwarku Ludwinowo,
bo wiadomo, jesteśmy w terenie i
gdyby on zginął, przepadłby i kontakt. Dotarliśmy do Ludwinowa,
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do dużej dostatniej chaty. Patrzymy, z chaty wysypuje się tyraliera
12-14 osobowa, zajęli stanowiska.
To my też – padnij! Na lufę karabiny wywiesiliśmy białą chustkę i
machamy. „Kto?” - pytają, na to
my się przedstawiamy. Na całe
szczęście znali „Hermesa”. Mówią, niech podejdzie „Hermes”.
„Kto mówi” – pytamy : „Akacja”.
Spotkali się w pół drogi, słyszymy,
że możemy wstać i wziąć broń.
Poszliśmy wszyscy do cha¬łupy.
Tłumaczymy: musimy przywieźć
żywność, chcie¬libyśmy też wyprowadzić wszystkich z bazy, jak
to zro¬bić? „Akacja” znalazł się
na poziomie, mówi: nasze chłopaki pójdą na “bambioszkę”, a my
będziemy gada¬li. Ci wysłani po
żywność szybko wrócili. Na pięciu wozach wieźli siano, chleb,
mąkę, ziemniaki, a nawet żywe
gęsi. W rozmowie doszliśmy do
jednego wniosku. Musimy zaproponować „Zaporze”, że jeśli on
wyjdzie z całym Oddziałem na
spotkanie „Zielonych” i spotka
się z nimi, to wszyscy wrócą. A
trzeba dodać, że w międzyczasie
Markow wydał rozkaz, że wszyscy „Zielo¬ni” będą uważani za
bandytów i rozstrzeliwani na miej¬scu. To nas jeszcze bardziej zdopingowało.
Plan się powiódł. Po wyjściu
z Bazy rozbroiliśmy „Zaporę”.
Powiedzieliśmy, że „Zieloni” są
niedaleko. „Kitka” zostawiliśmy
jako rozbrojonego, żeby wyson¬dował jego nastawienie. Ktoś z
nas został jako wartow¬nik, reszta
poinformowała oddział, że „Zapora” zarządza zbiórkę. Wszyscy
zgromadzili się w stodole, my zaś
rozstawiliśmy się tak, żeby mieć
na muszce oddział, ale jednocześnie sami się nie postrzelać. Rzuciliśmy komendę „Ręce do góry,
rzuć broń!”. Wszyscy pytają, co,
jak? No więc powiedzieliśmy
swoje credo, że prze¬chodzimy do
“Zielonych”, kto chce, niech idzie
z nami. Na to całe towarzystwo:
„Chłopcy, my z wami, kto będzie
na bazę wracał, tylko patrzyliśmy,
jak dać dęba”. Mało się znaliśmy,
nie byliśmy ich pewni do końca,
dlatego też, gdy wiara poszła z
powrotem spać, powiedzieliśmy
„Mrówce”, któremu jeszcze najbardziej wie¬rzyliśmy i ufali:
„Słuchaj nie masz prawa spać, my
wszy¬scy będziemy stać na posterunkach, ale ty będziesz czuwał
w środku”. Wróciliśmy do „Zapory”. Wtedy wy¬stąpił on z wielką
mową, że jest takim samym Polakiem jak i my, też chciał wyjść z
Bazy, ale przecież tam przebywają
kobiety, a przede wszystkim jego
rodzina. Stwierdził na koniec, że
napisze list do Markowa informujący go o spotkaniu z “Zielonymi”.
My, ze swej strony doprowadziliśmy do spotkania z „Łupaszką” .
Miało to miejsce w Niedroszli 23
września. Powstała V Brygada
Armii Krajowej dowodzona przez
„Łupaszkę”. Pod jego dowództwem byłem na Wileńszczyźnie,
Białostoc¬czyźnie i Pomorzu, aż
do mojego aresztowania w lipcu
1946.
C.D.N.
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75.rocznica zagłady Janowej Doliny

Stanisaw Żurek

W nocy z 22 na 23 kwietnia (z
Wielkiego Czwartku na Wielki
Piątek) 1943 roku w osadzie
Janowa Dolina pow. Kostopol
Ukraińska Powstańcza Armia
wspomagana przez dezerterów
z Ukrainische Hilfspolizei oraz
okolicznych Ukraińców (w tym
dzieci i kobiety) dokonała rzezi
co najmniej 600 Polaków, spaliła
około 100 domów i kaplicę pw.
Chrystusa Zbawiciela.
W książce “Wołyński życiorys”
Bogusław
Soboń
pisze:
„Miejscowość została zbudowana w latach 1920-1930 przy
nowopowstałych Państwowych
Kamieniołomach
Bazaltu,
zatrudniających ok. 1200 pracowników. Rozrastała się w miarę
rozwoju kopalni, osiągając w
końcu lat 30-tych liczbę ponad
3000 mieszkańców, w tym
97% Polaków. Twórcą i dyrektorem kopalni, aż do 1940 r. był
inż. Leonard Szutkowski, jego
zastępcą inż. J. Niwiński, a budowniczym osiedla inż. Urbanowicz. Nazwa miejsca wywodzi
się z czasów króla Jana Kazimierza, który polował w okolicznych lasach. Dużą część załogi
kopalni stanowili pracownicy
dojeżdżający do pracy koleją,
jak również mieszkańcy pobliskich wiosek, głównie wsi Złaźne,
leżącej na lewym brzegu Horynia. Janowa Dolina była osiedlem
nowoczesnym, w pełni zelektryzowanym, zwodociągowanym,
skanalizowanym, zbudowanym
na podstawie szczegółowego
planu urbanistycznego (analogicznie jak Gdynia). Osiedle
mieszkaniowe zrealizowano na
terenie pięknego lasu sosnowego. Takie dorodne lasy można
obecnie podziwiać w Puszczy
Augustowskiej. Siatka ulic, a
w zasadzie alei została wytyczona w układzie prostokątnym
pomiędzy istniejącymi drogami
lokalnymi Złaźne - Hołowin,
Złaźne – Podłużne. Dla poszczególnych alei wycięto w lesie pasy
o szerokości ca 100 m. Środkiem
każdego pasa biegła ulica wybrukowana kostką bazaltową. Po obu
stronach ulicy, na działkach o
powierzchni ok. 600 m kwadratowych (20x30 m) wybudowano
domki - wille czterorodzinne.
Do każdego mieszkania należała
cześć działki. Części piwniczne
wszystkich domów budowane
były z kamienia bazaltowego. Na
nich wznoszono budynki drewniane, dwukondygnacyjne, z dachami dwuspadowymi, krytymi
czerwoną dachówką. Wszystkie
ściany drewniane z pięknie obrobionych brusów zabezpieczono
od zewnątrz pokostem i lakierem bezbarwnym, dzięki czemu
widoczna była faktura drewna.
Całość dopełniały ogrodzenia
drewniane w postaci niskich
płotków sztachetowych. Poszczególne aleje nosiły nazwy: A,
B, C, D.. G - główna, K - kolejowa. Z -zamykająca od strony
Horynia. Pomiędzy poszczególnymi alejami pozostawiano pas
lasu szerokości 100-120 m, dzięki
czemu zapewnione zostały warunki prawdziwego komfortu dla
mieszkańców osiedla. Specjal-

nym akcentem była aleja S - spacerowa przecinająca aleje mieszkalne, równoległa do Horynia i
ulic G i Z. Była to aleja szerokości
ca 100 m nieprzejezdna z rabatami kwiatów, krzewów ozdobnych, ławkami, zawsze pięknie
zadbana.
W centrum osiedla, przy alei
głównej wybudowano duży budynek tzw. BLOK w kształcie
litery U, w którym znalazły się:
sala kinowa, widowiskowa, pokoje hotelowe i mieszkalne dla specjalistów - pracowników samotnych, jadłodajnia, kioski. Obok
“bloku” znajdowało się boisko
sportowe piłkarskie - lekkoatletyczne. Przy kopalni działał klub
sportowy “Strzelec”, prowadzący
wiele sekcji, z tego na dobrym
poziomie sekcja piłki nożnej,
boksu, zapaśnicza, kajakarska,
pływacka i inne. Pomiędzy boiskami a kopalnią pozostawiono
później pas zalesiony, który
izolował osiedle od kopalni. W
niedalekim sąsiedztwie “bloku”,
na istniejącym wzniesieniu,
wydzielono teren pod budowę
kościoła stałego, do budowy,
którego nie doszło. Czasowo
kościół mieścił się w obszernym
baraku, wybudowanym na tym
terenie. Większość budynków
użyteczności publicznej i budynki
dyrekcji kopalni wzniesiono w
początkowym okresie przy drodze
Złaźne - Hołowin, biegnącej
wzdłuż skaju południowego
osiedla. Były to budynki zarządu
kopalni,
posterunek
policji,
przedszkole, przychodnia lekarska, szkoła oraz kilka budynków
mieszkalnych, w tym budynek
mieszkalny dyrektora i jego
zastępcy. W pewnych okresach
kopalnia płaciła pracownikom
cześć wynagrodzenia swoją
własną walutą (ebonitową), którą
można było wydawać przy zakupach w sklepach spółdzielczych.”
(podaję za: http://www.kresowianie.info/artykuly,n240,janowa_
dolina_kiedys_dolina_szczesliwosci_potems.html ).
Świadek
zbrodni
Janina
Orłowska-Łasek
pisze
we
wspomnieniach „Krótka historia i zagłada Janowej Doliny”,
zamieszczonych „Biuletynie Informacyjnym 27 DWAK”, nr
3/1996 r.: „O północy, ze wszystkich lasów okalających osiedle
i zabudowania kamieniołomów,
rozpoczęła się kanonada strzałów
z broni ręcznej i maszynowej.
Ukraińcy otoczyli całe osiedle i
posuwając się systematycznie, podlewali każdy budynek naftą czy
benzyną, podpalając go następnie
smolnymi łuczywami od strony
wejścia. Oknami wrzucali granaty,
do uciekających strzelali, kogo
złapali, tego zabijali siekierami
lub widłami. Napastników było
bardzo wielu – obliczono później,
że na każdy dom przypadało 8 –
10, w tym i dziewcząt ukraińskich.
Zapanowała niesłychana groza,
krzyki i tumult. /.../ Mieszkańcy,
którym nie udało się opuścić
swoich domów, w skrajnym
przerażeniu chowali się wraz z
dobytkiem w piwnicach, mając
nadzieję, że ogień nie przedosta-

/ By Pawdx Paweł Duński - Praca własna(own work by uploader), Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=6099274

nie się do podmurówek. Z tych
ludzi nie ocalał prawie nikt. Żar
i dym były tak wielkie, że zostali
oni uduszeni, spaleni na węgiel,
bądź upieczeni. Rozpoczęły się
wręcz dantejskie sceny. Gdy ogień
rozgorzał, nie tyle widziało się,
co słyszało krzyki i jęki ludzi,
wycie palącego się bydła, huk
płomieni i strzelaninę – wszystko
wprost nie do opisania. /.../ Stan
oblężenia i masakra trwały do
świtu. Około godziny czwartej
nad ranem nadleciały niemieckie
samoloty zwiadowcze i krążyły
nad płonącym osiedlem. Być może
samoloty te spłoszyły napastników,
zaczęli oni się wycofywać, ustała
strzelanina. Kto się uchował,
wychodził z ukrycia. Ludzie ci,
nie mając do czego wracać,
zaczęli gromadzić się przy kilkunastu ocalałych domach. Wielu z
nich było tylko w nocnej bieliźnie.
Brudni, przerażeni, pokaleczeni
i poparzeni. Dobierano im różne
ubrania, by ich jakoś przyodziać.
Dzielono się również żywnością,
by nie byli głodni. /.../ Wokół
roztaczał się tragiczny widok.
Dopalały się domy i drzewa,
unosiła dusząca woń spalenizny i
odór podpalonych ciał ludzkich i
zwierzęcych.”
Janina
Pietrasiewicz-Chudy
opisuje: „Nocą z 21 na 22 kwietnia 1943r. (z Wielkiego Czwartku
na Wielki Piątek) o północy ze

wszystkich lasów okalających
osiedle wyszli Ukraińcy. Uprzednio
przerwali
łączność
telefoniczną z siedzibą powiatu w
Kostopolu, wysadzili w powietrze
tory kolejowe, mosty, a droga
dojazdowa była nie do pokonania, bo leżały na niej pościnane
drzewa. Otoczyli osiedle, oblewali każdy budynek naftą lub
benzyną, podpalając go smolnym
łuczywem od strony wejścia.
Oknami wrzucali granaty i strzelali do uciekających nieraz już
bardzo poparzonych ludzi. Strzelali, zabijali siekierami, widłami
lub nożami. Napastników było
bardzo dużo. My mieszkańcy
ulicy K, najdalej położonej od
centrum osiedla, tej nocy nie
nocowaliśmy w swoich domach.
Część mieszkańców spała w centrum u rodziny, znajomych. My
tj. mój ojciec i ja nocowaliśmy
w kotłowni w Bloku. Mój ojciec
znał język niemiecki i budował
palisadę wokół Bloku. Dlatego
pozwolono nam i paru innym
rodzinom nocować w tej kotłowni.
/.../ W nocy jednak obudziły nas
huki strzałów i straszne krzyki.
Ukraińcy próbowali podpalić - i
zdobyć również blok - siedzibę
Niemców i główny punkt obrony. W pewnej chwili usłyszałam
“Iwan chody siuda ja uże tut”.
Trudno ten wrzask zapomnieć.
Jednemu Ukraińcowi udało się na-

jprawdopodobniej “przeskoczyć”
palisadę. Atak został odparty,
ludność cywilna przebywająca na
terenie Bloku otrzymała od Niemców broń. Spoza obwarowanego
drewnianymi palisadami obszaru, otworzyła zmasowany ogień
z broni maszynowej, strzelając
do wszystkiego, co się ruszało.
Ludzie uciekali z płonących
domów w kierunku Bloku (gdzie
uważali, że znajdą ochronę) i
ginęli od kul niemieckich, a może
też kul rodaków. Ci, którym
nie udało się opuścić domów
w przerażeniu, chowali się w
piwnicach, mając nadzieję, że
ogień nie przedostanie się do podmurówek. Z tych ludzi nikt nie
ocalał. Żar i dym był tak wielki,
że udusili się, zostali spaleni na
węgiel lub po prostu upieczeni.
Stan oblężenia i masakry trwał
aż do świtu. Nadjechały posiłki
niemieckie z Kostopola - drogą,
z której trzeba było najpierw
usunąć leżące na niej pościnane
drzewa. Rano ruszyły patrole niemieckie na rozpoznanie terenu,
złapano kilku ukraińskich bandytów, którzy furami przyjechali
po “dobra” Lachów. Mój ojciec
jako, że znał język niemiecki, jak
również ukraiński (prowadząc budowle, zatrudniał Ukraińców, był
nawet przez nich lubiany, bywał
na ślubach, chrzcinach swoich
pracowników) był tłumaczem,
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ja trzymałam się jego spodni i te
największe tragedie widziałam.
Pamiętam małe dzieci nadziane
na pale na Alei Spacerowej.
Całe rodziny z nożami w plecach leżące w krzakach, spalone
moje koleżanki. Opisem ogromu
tej tragedii jest fragment wiersza
nieznanego mi autora. “Oczy
wykuwano, piersi obcinano i
głową na dół na drzewach wieszano Bulbowcy swe plany
spełnili Nas z naszych domów
wypędzili”. Gdy ucichły strzały
w pierwszej kolejności zajęto się
rannymi, których umieszczono w
Bloku. Widok był przerażający:
jedni czarni, poparzeni, inni pokaleczeni, cali zbryzgani krwią,
leżeli jeden przy drugim na gołej
podłodze, jęcząc z bólu, błagając
o pomoc lub łyk wody. Pozostała
przy życiu jedna pielęgniarka
była bezradna wobec tylu rannych, braku leków, chociażby
tych, które uśmierzają ból. Pomoc
ograniczała się do podawania
wody. Nie wiem, czy to “dobre”
serce Niemców, czy może strach
przed Bogiem, a może jeszcze
coś zupełnie innego było powodem, że ranni tego samego dnia
zostali odwiezieni samochodami wojskowymi do Kostopola.
Byłam w jednym z tych samochodów. Pamiętam, jak ukryci
za drzewami bandyci strzelali do
nas, mimo że samochody były
oznaczone czerwonym krzyżem.
Lęk dzieciństwa to tylko dwa
słowa, ale do dnia dzisiejszego
nie opuszczają mnie. Gdy jadę
nocą samochodem, to nie wiem,
kiedy z siedzenia zsuwam się na
podłogę i nadsłuchuję, czy gdzieś
nie słychać świstu kul. Ci, co pozostali przy życiu, wykopali jeden
bardzo długi grób, gdzie stał
krzyż. Było to miejsce przeznaczone na budowę przyszłego
kościoła. Pamiętam ten grób. Tę
straszną “kupę” ludzkich ciał,
popalonych,
pomordowanych,
wśród których były kobiety i
dzieci. Według różnych źródeł
dostępnej mi literatury, podawana
jest liczba pomordowanych od
900 do 2000 ludzi.
Moja rodzina ocalała, ale moja
mama tej jednej nocy zupełnie
osiwiała. Janowa Dolina. Ilekroć
wspomnę tę nazwę, widzę
oślepiającą jasność, potworny
huk, trzask ognia, słyszę krzyk i
jęki palonych żywcem ludzi oraz
wrzaski w języku ukraińskim. Do
dnia dzisiejszego każdy Wielki
Piątek poświęcam pamięci pomordowanych i mimo że minęło już
tyle lat zawsze w tym dniu, same
płyną mi z oczu łzy. /.../ Wspomnienia swoje piszę w miesiącu
październiku, w tygodniu według
naszej wiary miłosierdzia bożego
i przebaczania. Bardzo mocno
zastanawiam się, czy kiedykolwiek będę mogła przebaczyć.
Być może tak, ale nigdy nie
będę mogła zapomnieć.” (Janina Pietrasiewicz-Chudy: Rzeź
wołyńska: Krwawa zbrodnia
UPA w Janowej Dolinie. “Dzieci
nabijano na pale”; 11 grudnia
2007, aktualizacja: 20 września
2016 14:44; w: http://www.gp24.
pl/magazyn/art/4327171,rzezwolynska-krwawa-zbrodnia-upaw-janowej-dolinie-dzieci-nabijano-na-pale,id,t.html).
Wanda Wasilewska relacjonuje:
„Tata Mieczysław i mama Romualda Świderscy, najstarsza
siostra Irena, ja i najmłodszy
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brat Wiktor. /.../ Tata miał brata
Władysława. Bracia wzięli za
żony dwie siostry, Romualdę
i Anielę. Stryjek Władysław
mieszkał z rodziną w Janowej Dolinie. Tam na wakacje przyjechała
Krysia, córka rodzonej siostry Władysława i Mieczysława.
Właśnie wtedy zaczęła się rzeź.
Stryjek zebrał wszystkich i uciekli do lasu. Chowali się w
okopach, które zostały jeszcze
po pierwszej wojnie. Przez las
wracali Ukraińcy. Jeden z nich
zaczepił o tarninę i się potknął.
Zobaczył ukrywających się i
zaczął wołać kompanów. Stryjek
krzyknął: - Ratuj się, kto może!
Złapał Henrykę i Janka, dwójkę
starszych dzieci i uciekał w stronę
pobliskich szuwarów. Ciocia Aniela miała wtedy ośmiomiesięczną
córkę Alicję przy piersi. Krystyna złapała ciocię za spódnicę
i zaczęły uciekać. Daleko nie
dobiegły. Dopadli je. Jeden z nich
złapał Alicję za nóżki i roztrzaskał
dziecko o sosnę. Wszystko to obserwowali, ukryci w szuwarach,
Władysław z dwójką pozostałych
dzieci. Proszę sobie wyobrazić!
Oni to widzieli i nie mogli nic
zrobić! Jedyne, co im zostało, to
powstrzymywanie się od krzyku.
Krystynę dopadli zaraz po tym.
Rozpłatali jej siekierą głowę na
pół, a ciocię dźgnęli bagnetem w
serce i tak na oczach wujka powoli dochodziła do śmierci. Rodzina drugiej cioci, siostry ciotecznej
mojej mamy, spłonęła żywcem
w swoim domu. Uratowało się
tylko dwoje z szóstki dzieci.
Uciekły w kartoflisko. Leżeli tam
schowani i słuchali krzyków i
pisków płonącej rodziny. Naszych
sąsiadów wrzucano żywcem
do studni. Widziałam ciało
sąsiadki z odciętymi piersiami.
A my, kiedy trzeba było uciekać,
schowaliśmy się całą rodziną w
pobliskim stawie. Staliśmy w tej
wodzie i pamiętam słowa mamy.
Powiedziała, że jak będzie trzeba,
to nas potopi, bo nie pozwoli, żeby
ci zbrodniarze kroili jej dzieci
żywcem”. ( Marcin Jaszak: Sagi
Lubelszczyzny: Do dziś pamiętam
smak tortu, który jadłam u Marianny, córki oficera SS; w: „Kurier Lubelski z 22 listopada 2013;
za: http://www.kurierlubelski.pl/
artykul/1048564,sagi-lubelszczyzny-do-dzis-pamietam-smaktortu-ktory-jadlam-u-mariannycorki-oficera-ss,id,t.html ).
„Wiem, że to grzech, ale nie
mogę tego Ukraińcom wybaczyć
- szepcze 97-letnia Genowefa
Ogórenko, która wraz ze swoją
córką Oktawią Reszczyńską w
latach 1943-44 przeżyły pogromy
na Wołyniu. - Może wy, młodzi,
będziecie potrafili...
- Pięknie było - twarz pani Oktawii
rozpromienia się. - Przyjeżdżały
do nas wycieczki z całej Polski, a nawet Niemiec i Francji
zobaczyć jak powinno wyglądać
wzorcowe osiedle robotnicze. W
kopalni mąż pani Genowefy (a
ojczym jej córki) pracował jako
mechanik. Mieszkali w domku
przy ulicy B 51, ostatnim w szeregu i najdalej wysuniętym w
kierunku rzeki. Nad oddalonym
o kilka kilometrów krętym i
kapryśnym Horyniem były trzy
plaże - Urzędnicza, Robotnicza i
Strzelecka. /.../
- Ludzie powtarzali, że na Wielkanoc 43 roku Ukraińcy zapowiedzieli malowanie jajek polską
krwią - córka pani Genowefy

składa ręce jak do modlitwy.
Pogłoski zamieniły się w straszną
prawdę. W nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek Janowa
Dolina przeszła przez przedsionek piekła. Tuż po zapadnięciu
zmroku, od strony Horynia, pod
najbardziej wysunięte domostwa
zaczęły podchodzić grupy uzbrojonych po zęby Ukraińców. W
płomieniach stanęły drewniane
zabudowania. W blasku płomieni
rozgrywały się straszliwe sceny.
Mordowano czym popadło nożami, siekierami, widłami. Zamieszanie potęgowali żołnierze
niemieccy, którzy zza palisady
otworzyli ogień do wszystkiego
co się ruszało.
- Schroniliśmy się w murowanej
piwnicy naszego domu - mówi
pani Oktawia. - Ojczym zniósł
wiadro z wodą, aby w razie czego
się gasić. Zewsząd dochodziły
przeraźliwe krzyki zarzynanych
ludzi. Ci, którzy nie spłonęli
żywcem lub nie udusili się dymem,
uciekali do lasu. Tam najczęściej
wpadali w ręce banderowców.
Pogrom trwał do świtu. Dopiero
kiedy zrobiło się zupełnie jasno i cicho, ocaleli odważyli się
wyjść z ukrycia. Janowa Dolina
była prawie doszczętnie spalona, wszędzie poniewierały się
zwłoki okrutnie pomordowanych
i spalonych mieszkańców. - Na
kupie gnoju leżała może 15-letnia Hela - Oktawia Reszczyńska
zaciska wargi. - Naga, na pewno zgwałcona, z wykłutymi
oczami, obciętymi piersiami.
20-letnią sąsiadkę wrzucono
wraz z małym dzieckiem do
ogarniętego pożarem domu, studenta z Warszawy zarąbano siekierami. Nie oszczędzono nawet
szpitala.” (Rajmund Wełnic: W
domku na ulicy Sieniewicza,
jesień 1995; w: https://plus.gk24.
pl/historia/a/janowa-dolina-rajutracony-wracamy-na-wolynrok-1943,11490699 ).
„80-letnia pani Halina ze
Zdołbunowa na Ukrainie na przyjazd gości z Polski ubrała swoją
najlepszą, jasno wrzosową bluzkę.
Opowiada, śpiewnie zaciągając,
jak jej ojciec, Włodzimierz Holec,
jeszcze jako nastolatek poznał w
1929 r. w Janowej Dolinie matkę
Helenę. On był z pochodzenia
Czechem, ona - Polką. Pobrali się
w styczniu 1936 roku. W grudniu
na świat przyszła Halina, w 1940
- młodsza siostra Krysia. /.../
Z oczu starej kobiety płyną łzy. A potem z czterech stron zapaliło
się nasze miasteczko - mówi
cicho. Ojciec wybiegł przed dom.
Tam bagnetem zakłuł go kolegazmiennik z pracy, Stepan. Z okna
płonącego domu naprzeciwko
sąsiadka wyrzuciła córeczkę,
przyjaciółkę i rówieśniczkę Halinki. Dziewczynka widziała, jak
stojący przed domem mężczyzna
nabija sześciolatkę na widły i
wrzuca w ogień.
Rano Helena zabrała z mieszkania obrazy, krzyż i bukiecik
kwiatów. Chwyciła córki za
ręce. Teść i bracia męża wyjęli
drzwi z chlewa, położyli na nim
ciało Włodzimierza. Na placu,
gdzie miał stanąć kościół, wykopano dół, do którego zwożono
zamordowanych. - Widziałam
kawałki ludzi - płacze pani Halina. - Osobno nogi, głowy, ręce,
części ciała. Od tamtego dnia
nie jem mięsa.... Jedna z rąk
trzymała krzyż. Mama zaczęła

krzyczeć. Rozpoznała szczątki
lekarza ze szpitala, który bezskutecznie próbował powstrzymać
upowców. Obcięli mu rękę,
porąbali. Pacjentów Ukraińców
wyprowadzili, Polaków spalili.
Matka wrzuciła do mogiły kwiaty”. (Dorota Abramowicz; w:
https://plus.dziennikbaltycki.
pl/magazyn/a/wspomnienia-zwolynia-wsrod-swoich-krzywdasie-wam-nie-stanie-archiwalnezdjecia,11416417).
„Wśród osób spalonych w szpitalu
była również kobieta przywieziona do miejscowego szpitala z 28
ranami kłutymi. Cudem ocalała z
pobliskiego Złaźna, gdzie miesiąc
wcześniej ukraińscy mordercy
z zimną krwią zabili trzydziestu Polaków. 28 ran nożem nie
wystarczyło by zabić ją miesiąc
wcześniej, w Wielki Piątek ta sztuka już się Ukraińcom udała”.
(Krystian Kratiuk, w: http://www.
pch24.pl/krwawy-wielki-piatekw-janowej-dolinie,16126,i.
html#ixzz59LnNmNvc
;
17.04.2014). Poniżej tekstu znajduje się wpis internauty. Piotr
Lisiecki: „Wszystko wskazuje
na to, że uciekinierka ze Złaźna
/ Złaźnego jest Franciszka Michalska z domu Tabaka, żona
stryja mojej mamy. Jej mężowi
Ludwikowi Michalskiemu kazano
wykopać grób dla swojej rodziny,
gdzie go wrzucono i zastrzelono. Ich małego synka Ukrainiec
złapał za nogi i rozbił główkę
o ścianę, po czym konającego
wrzucono do grobu z tatą. Franciszka schowała się pod łóżko.
Nie wiedząc, czy ktoś tam jest
Ukraińcy kłóli bagnetami przez
łóżko, raniąc ją wielokrotnie.
Mimo ran nawet nie pisnęła. Po
odejściu Ukraińców (w napadzie
na ich gospodarstwo brali udział
sąsiedzi) wyczołgała się z domu i
została przewieziona do szpitala
w Janowej Dolinie.”
Łucja
Arczyńska
mówi:
„Mieszkałam wraz z mężem i
dwojgiem dzieci przy ulicy Zet nr
4, w tym samym budynku mieszkali moi rodzice z bratem. Ojciec
Bronisław Bogdanowicz pracował
w biurze kopalni jako księgowy,
natomiast mój mąż Witosław
Arczyński, jako inżynier. Dyrektorem kopalni był inż. Szutkowski. Zbliżały się święta wielkanocne 1943 r. W domach naszych
było wszystko przygotowane do
świąt. Z Wielkiego Czwartku na
Wielki Piątek w nocy obudziły
mnie krzyki i olbrzymi blask
pożaru domów oraz nawoływania
Ukraińców. Zbudziłam męża i
dzieci. Zaczynał palić się nasz
dom, a Ukrainiec krzyczał
„Żeńka, pidpałaj dwery”, więc
oknem uciekł mąż z córką – lat
8 i synem – lat 6, a ja zostałam,
chcąc schwycić coś z odzieży
dziecięcej, ale w tym popłochu i
strachu nic nie wzięłam i również
wyskoczyłam oknem. Strzelając
za mną Ukrainiec ranił mnie w
nogę i ranę tę mam do dziś – jest
nie do zagojenia. Ojciec mój,
gdy spostrzegł, co się dzieje,
podbiegł naprzeciwko budzić
sąsiadów, a mama z bratem – lat
10 – dobiegła do nas do lasu. Gdy
ojciec wyszedł z domu, Ukrainiec był tuż przy drzwiach, napadł
go, postrzelił i spalił żywcem w
ogródku obok wejścia do domu.
Sąsiedzi, których ojciec [miał]
budzić, byli ukryci w piwnicy
i tam spłonęli – [nazywali się]
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Zakaszewscy. Kryjąc się w lesie,
widzieliśmy jak Ukraińcy, których
przyjechało wozami bardzo dużo,
okradali podpalane mieszkania,
ładując zdobycz na wozy, oraz jak
w okrutny sposób znęcali się nad
naszymi wieloletnimi sąsiadami,
przywiązując do drzew, odcinając
kończyny,
strzelając
lub
podpalając. Ponieważ ten pożar i
okrutny mord niewinnych ludzi,
a także spalenie ojca, którego
zwłoki musieliśmy zostawić, nie
pozwalał pozostawać bezczynnie – w jakimś momencie, gdy
oprawcy byli zajęci, zaczęliśmy
uciekać, a raczej kluczyć ostrożnie
po lesie, gdyż cała Janowa Dolina
była okrążona przez Ukraińców,
aż dotarliśmy do rzeki Horyń.
Potem powędrowaliśmy do babci do Żytynia”. (w: Władysław
Siemaszko, Ewa Siemaszko:
,Ludobójstwo dokonane przez
nacjonalistów ukraińskich na
ludności polskiej Wołynia 19391945, Warszawa 2000, s. 11281129).
Anna Małgorzata Budzińska
spisała wspomnienie swojej babci
Bronisławy Słójkowskiej i matki
Władysławy: „Właśnie w tej
osadzie znalazły swój nowy dom
Bronia z córkami: - z 9 letnią
Władzią i z trzyletnią Renią.
/.../ Dowiadywały się o rzeziach
w sąsiednich wsiach i wszyscy
bardzo się bali. Szczególnie nocami. Bronia nie miała żadnej
męskiej opieki i dlatego każdej
nocy chodziła z dziećmi spać do
sąsiadów - razem raźniej. Było
to jednak stresujące i bardzo
męczące na dłuższą metę - spać
byle gdzie w tłoku u kogoś. W
końcu którejś nocy Bronia miała
dość - powiedziała sobie: „- Tu,
czy gdzie indziej - co ma być
to będzie”- i nie poszły spać do
sąsiadów. I wtedy właśnie przyszli ukraińscy bandyci. Bronia
zdążyła tylko uciec z dziećmi do
piwnicy. Dwunastoletnia wtedy
Władzia opowiadała nam - swoim dzieciom wiele lat później,
że widziała wszystko przez okienko piwniczne. Siedziały skulone, przytulone do siebie w
kącie piwnicy. Serce Władzi
kołatało, nie mogła oddychać ze
strachu. Pierwsze co zobaczyła
w okienku to dziesiątki nóg
przebiegających obok. Choć potem widziała rzeczy o wiele straszniejsze, to w nocnych koszmarach najczęściej wracał ten tupot,
a raczej szmer biegnących nóg.
Mamy
pierwszy
wizerunek
wroga i śmierci to te nogi bez
butów. To byli obdarci, nędzni
chłopi, ziejący szałem zabijania
i nienawiścią, podjudzeni, omamieni, oszukani przez OUN. Na
nogach zamiast butów mieli pozawijane szmaty, oplecione rzemieniami. Poruszali się po cichu,
z jakimś przerażającym szmerem.
Do tego dochodziły przerażające
krzyki ludzi. Okazało się, że podpalili co drugi dom, wiedząc, że
drewniane domy i tak się zajmą
ogniem wszystkie.. Oni stali obok
i siekierami rąbali wszystkich,
którzy chcieli uciec z płonących
domów. Okazało się, że podpalili
właśnie ten sąsiedni dom, gdzie
babcia z dziećmi chodziły spać, a
ich to był ten co drugi, nie podpalony. Siedziały zdrętwiałe, bez
ruchu, zahipnotyzowane rzezią,
którą widziały przez maleńkie
piwniczne okienko. Tylko mała 5
letnia Renia wtuliła się w swoją
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mamę i nie patrzyła. Bała się ognia. Zaczęła wołać: -„Nie chcę
spalić, wole rosscelać”. Bronia
zakryła jej buzię, uspokoiła i potem nawet już nie zapłakała. I to
je ocaliło. /.../ Widok pogorzeliska był przerażający. Wszędzie
zwłoki i jęczący ranni. Ci , którzy
przeżyli starali się pomóc rannym. Mała wtedy Renia - Teresa zapamiętała obraz - taką
migawkę wspomnień - jak jej
mama schylała się nad rannymi,
popalonymi ludźmi, ułożonymi w
szeregu na ziemi i próbowała ich
napoić. Nie ze wszystkimi się to
udawało- zwilżała więc im tylko
te czarne usta szmatką nasączoną
wodą…” (w: http://www.kresowianie.info/artykuly,n240,janowa_
dolina_kiedys_dolina_szczesliwosci_potems.html).
W czasie okupacji niemieckiej w miasteczku w tzw. bloku
stacjonował garnizon w sile
kompanii (około 100 niemieckich żołnierzy), stąd do Janowej
Doliny ze względu na zagrożenie
napadami napłynęło wielu Polaków z sąsiednich gmin. Blok
został obwarowany dookoła
wysoką palisadą z wyciętymi
w niej otworami strzelniczymi.
Na początku 1943 roku było w
osadzie co najmniej trzy tysiące
ludzi. W miejscowej szkole,
zamkniętej po klęsce pod Stalingradem i zamienionej na szpital, leczono żołnierzy z frontu
wschodniego, a także okolicznych mieszkańców, w tym ranne
ofiary rzezi. Od 1941 istniała zakonspirowana komórka ZWZ-AK
pod dowództwem por. Stanisława
Pawłowskiego ps. “Cuchaj”, ale
nie utworzyła się placówka polskiej samoobrony w obawie przed
represjami ze strony Niemców;
ponadto liczono, że w razie ataku
UPA Polacy zostaną obronieni
przez załogę garnizonu.
Z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek (z 22 na 23 kwietnia
1943 roku), o północy, zebrane
wokół Janowej Doliny oddziały
UPA oraz okoliczna ukraińska
ludność, głównie ze Złaźnego, w
tym kobiety i dzieci zaatakowali
śpiących lub kładących się do
snu mieszkańców osiedla. W napadzie wzięła udział „pierwsza
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sotnia” UPA już pod dowództwem „Jaremy” oraz sotnia „Szauli”. Napadem dowodził Iwan
Łytwynczuk „Dubowyj”, który po
rzezi złożył raport o „wykonaniu
zadania”, zrealizował więc rozkaz kierownictwa OUN. Ludność
ukraińską do rozpoczęcia rzezi
Polaków w Wielkim Tygodniu
przygotowano
propagandowo.
Rozpuszczano różnego rodzaju
przepowiednie i „wyrocznie”.
W okolicach Janowej Doliny
Ukraińcy mówili o „jajach wielkanocnych malowanych krwią
Polaków”. Na kartkach przepisywano przepowiednię: „W kwietniu będzie niebo z ognistą łuną,
w maju słońce ma zachodzić czerwono, a w czerwcu i lipcu woda
w rzekach spłynie krwią”.
Według Ihora Iljuszyna szacunki liczby ofiar ataku na Janową
Dolinę wahają się od 300 do
800 zabitych. Władysław Filar przytacza liczbę ponad 500
ofiar, Grzegorz Hryciuk - 500600. Najczęściej podaje się,
że ofiarą masakry padło około
600 Polaków. Świadek Janina
Pietrasiewicz-Chudy powołując
się n dostępne jej źródła podaje
liczbę od 900 do 2 tys. ofiar. Z
relacji świadków wynika, że
ocalały dwie niewielkie grupy
Polaków, jedna w tzw. Bloku bronionym przez Niemców i druga
w kilku domach murowanych
oznakowanych jako zamieszkałe
przez volksdeutschów, oraz pojedyncze rodziny lub osoby. Z 3
tysięcy mieszkańców Janowej
Doliny przed rzezią Niemcy
wywieźli grupę Polaków na roboty do III Rzeszy. Ile osób mogli wywieźć Niemcy? Zapewne
nie więcej niż 500, gdyż nie ma
relacji o masowej wywózce.
Ocaleć mogło także nie więcej
niż 500 osób, bo świadkowie
mówią o niewielkiej grupie. Strata ludności polskiej wynosi więc
około 2 tys. osób. Zapewne więc
liczba ofiar mordu jest zaniżona,
może nawet trzykrotnie. Nikt nie
szukał Polaków spalonych w piwnicach domów, zresztą jeszcze
dopalających się, ziejących żarem
i dymem. Nikt nie przeszukiwał
lasu otaczającego osadę, chowano pospiesznie z lęku o następny
napad.

Obecnie miejscowość Janowa
Dolina nosi nazwę Bazaltowe. W
miejscu, w którym znajdowało
się osiedle, rodziny pomordowanych ufundowały pomnik. W ostatniej chwili, przed
odsłonięciem pomnika, ukraiński
wykonawca usunął, bez wiedzy
zamawiających, datę “23 kwietnia 1943”, pozostawiając tylko napis “Pamięci Polaków z
Janowej Doliny”. Jan Engelgard
w artykule „Skandal w Janowej
Dolinie”, zamieszczonym w
„Biuletynie Informacyjnym 27
DWAK” nr 3/1998 r. pisał: „Staraniem środowisk kresowych
i Polaków zamieszkałych na
Rówieńsczyźnie – w miejscu
tragedii odsłonięto 18 czerwca
1998 roku ponad 5 metrowy
krzyż – obelisk. W ostatniej
chwili ukraiński wykonawca
pomnika usunął, bez wiedzy
strony polskiej, datę 23 kwietnia 1943 roku, pozostawiając
tylko napis: „Pamięci Polaków
z Janowej Doliny”. W trakcie
poświęcania pomnika około 50
aktywistów organizacji „Ruch”
demonstrowało, trzymając w
ręku transparenty z napisem:
„Won polscy policjanci” i „Won
SS-owskie sługusy”. Wydawany
przez nacjonalistów tygodnik
„Wołyń” (19 czerwca 1998 r.) triumfalnie doniósł” „W czwartek
18 czerwca w pobliżu wsi Bazaltowoje (Janowa Dolina, kostopolski rejon) ukraińscy patrioci
nie pozwolili polskim szowinistom przeprowadzić uroczystości
poświęconej odsłonięciu pomnika
ku czci niemieckich policjantów
polskiego pochodzenia zniszczonych przez oddziały UPA „Piwnicz” w 1943 roku”. W „samostijnej Ukrainie”, na jej terenach
uświęconych krwią męczeńską
polskiej ludności, do głosu znów
doszli starzy rizuni oraz ich dzieci
i wnuczęta.
Janusz Horoszkiewicz pisze:
„Dane mi było rozmawiać z
kilkoma osobami, cudem Bożym,
ocalonym z tego mordu. Żyje
jeszcze wiele osób które przybyły
do Janowej Doliny w ponurej
III Pielgrzymce z 1998 r., kiedy
to zorganizowane formacje post
banderowców nie pozwoliły

poświęcić pomnika. Nie byli to
jednak miejscowi, a przywiezieni
autobusami, zupełnie obcy. Nie
pozwolili pod pomnik zbliżyć
się Polakom, ale i miejscowym
Ukraińcom, którzy tłumnie szli
na poświęcenie. Poświęcenie się
nie odbyło. W 2011 r. nie było zaplanowane poświęcenie Pomnika
w Janowej Dolinie, a poświęcenie
krzyża na miejscu kościoła w Stepaniu. Tam jednak współcześni
post banderowcy zorganizowali
wiec, śpiewali banderowskie
pieśni, a pozwolenie na odbycie poświęcenia uzależnili od
złożenia uszanowania przez Polaków banderowskiemu pomnikowi. W krótkim oświadczeniu
skierowanym do Ukraińców, w
imieniu uczestników VI Pielgrzymki stwierdziłem ” nie
ma na świecie Hucianina który
pokłoniłby się banderowskiemu
pomnikowi”
i
odwołałem
poświęcenie. Wtedy w sekrecie
udaliśmy się do Janowej Doliny
i tam odbyło się opóźnione o 13
lat poświęcenie. Banderowcy w
tym czasie czekali w Stepaniu,
co utrwalił ze swoim operatorem
P. Maciej Wojciechowski z Krakowa.” ( Janusz Horoszkiewicz:
Szlakiem Wołyńskich Krzyży
– Janowa Dolina; w: http://isakowicz.pl/szlakiem-wolynskichkrzyzy-janowa-dolina ).
W centrum obecnej wsi Bazaltowe znajdującej się w miejscu w
którym istniała niegdyś Janowa
Dolina stoi dziś pomnik. Widnieje
na nim napis: „Tutaj 21-22 kwietnia 1943 roku sotnie pod dowództwem „Dubowego” zlikwidowały
jedną z najlepiej umocnionych baz
wojskowych polsko-niemieckich
okupantów na Wołyniu. W walce
zlikwidowano niemiecką i polską
załogę, wyzwolono z obozu
jeńców wojennych i powstrzymano terrorystyczne akcje przeciwko okolicznym wsiom, które
przeprowadzali polsko-niemieccy
zaborcy”.
Działacze Prawego Sektora z
obwodu równieńskiego uczcili
71. rocznicę napadu Ukraińskiej
Powstańczej Armii na miasteczko Janowa Dolina. Modlitwę w
intencji upowców - podkreślmy,
w intencji morderców z UPA, nie
ich ofiar wśród których były ko-
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biety, dzieci i starcy - odmówił o.
Ihor, dziekan Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwii Prawosławnej.
Bohdan Piętka pisze: „Od
ponad 70 lat trwa zaprzeczanie i zakłamywanie tej zbrodni.
Największe zasługi na tym polu
położył banderowski pseudohistoryk Petro Mirczuk-„Zalizniak”
(1913-1999).
Wymyślił
on
bajeczkę o „bitwie” w Janowej
Dolinie, w której Polacy mieli
stracić kilkuset zabitych i rannych, a Ukraińcy 8 zabitych i 3
rannych (w rzeczywistości napastnicy ukraińscy stracili w walce
dwóch ludzi). Już tylko ta dysproporcja strat pozwala wątpić w
rzekomą „walkę” dwóch zorganizowanych stron. /.../ Fałsz i ordynarne kłamstwo zostały tu użyte
nawet jeśli chodzi o datę. Właśnie
tę fałszywą datę rzekomej bitwy
UPA z „polsko-niemieckimi okupantami” obchodzili w tegoroczny Poniedziałek Wielkanocny
członkowie Prawego Sektora z
wielebnym ojcem Ihorem. W
Polsce na temat skandalu z pomnikiem UPA w Janowej Dolinie
milczano. Nie było jakiejkolwiek
reakcji nie tylko polskiego MSZ,
ale nawet polskiego konsula
we Lwowie. Czy można sobie
wyobrazić, że np. władze Rosji
postawiłyby w Katyniu pomnik
ku czci NKWD? Czy można sobie wyobrazić NPD – sukcesorkę
NSDAP – czczącą pamięć esesmanów na terenie któregoś
z byłych niemieckich obozów
koncentracyjnych? Czy można
sobie wyobrazić, że gdziekolwiek na świecie jest negowana
zbrodnia ludobójstwa i znieważa
się pamięć jego ofiar, a państwo,
z którego te ofiary pochodzą nie
reaguje, nie upomina się o nie?
(Bohdan Piętka; w: https://kresy.
pl/publicystyka/prawdziwe-oblicze-banderowcow/).
Tej tragicznej nocy także we
wsi Zabara pow. Krzemieniec Ukraińcy wymordowali za
pomocą siekier, noży, wideł oraz
paląc żywcem około 70 Polaków,
obrabowali i spalili ich gospodarstwa. Inni podają znacznie
większą ilość ofiar ((BI 27DWAK
nr 1 z 1995 roku, s. 68).
Stanisław Żurek

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

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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Stanisław Bednarek ps. „Król”
- żołnierz 27 W.D.P. AK
- Wspomnienia i fakty
Wiesław Bednarek

/ Stanisław Bednarek

Mój Ojciec, Stanisław Bednarek,
ps. „Król” urodził się 30.04.1918
w Kumowie,
pow. Chełm jako syn Piotra
(1890) i Weroniki (zd. Leśniewska) w rodzinie rolniczej.
Rodzina była dość liczna, składała
się z 7 rodzeństwa : Adam (1912
Byteń), Jan (1915 Nowa Dąbrowa), Stanisław (1918 Kumów),
Józef, Maria, Mieczysław (1925),
Henryk (1932 Radowicze).
Dziadek Piotr był niespokojną naturą i zmieniał dość często miejsce zamieszkania.
Jeszcze przed I Wojną Światową
wyjechał na jakiś czas do pracy w
Ameryce.
Podczas I Wojny walczył jakiś
czas w Legionach Piłsudskiego.
Jakiś czas przebywał w rejonie
Hołub, Dąbrowy aby ostatecznie
wylądować w Radowiczach, pow.
Kowel.
W Radowiczach należy Tato do
STRZELCA, którego placówkę
prowadził Adolf Bartoszewski.
Strzelcy mieli mundury wojskowe a broń była zmagazynowana
w gospodarstwie Nadratowskich.
Z okazji świąt państwowych czy
kościelnych strzelcy występowali
w pełnym umundurowaniu jako
asysta wojskowa np. w kościele w
Turzysku.
Tata opowiadał, że w niedzielę na
ścianie rodzinnego domu wisiały
cztery karabiny.
Tutaj zastała rodzinę Bednarków
pierwsza okupacja sowiecka.

Jako chłopak w wieku poborowym został Stanisław Bednarek
powołany przymusowo do Armii
Czerwonej, gdzie przebywał w
okresie 04. – 06. 1941 roku. Tę
przymusową służbę odbywał w
karnym batalionie w Kołomyi,
gdzie sowieci budowali lotnisko
wojskowe. Po uderzeniu Niemców na Związek Sowiecki w
czerwcu 1941 dostaje się Tato do
niewoli niemieckiej.
Udaje się ucieczka z więzienia i
we wrześniu 1941 jest już Tato z
powrotem w Radowiczach, gdzie
zostaje zaprzysiężony i przydzielony do placówki w Turzysku
(pseudonim „Król”).
Do organizacji podziemnej wciągnął Go starszy brat Jan Bednarek, ps.Kowiński, plutonowy
rezerwy WP. O tym jak się organizacja nazywała, dowiedział się
Tato dopiero po koncentracji i powstaniu 27 WDP AK. Rok 1943
rozpoczyna się nasilającymi się
mordami ukraińskimi na Polakach. W obliczu zagrożenia wyrusza z Radowicz 10. lipca pierwsza grupa młodych ludzi udając
się do Zasmyk, gdzie „Jastrząb”Władysław Czermiński montuje
samoobronę.
W składzie tej grupy znajduje
się młodszy brat Taty – Mieczysław, ps. Mantel, który później
ginie męczeńsko w Suszybabie z
rąk ukraińskich oprawców. Tato
znajdzie się u „Jastrzębia” nieco
później, na tyle jednak wcześnie,
że bierze czynny udział w bi-

twie pod Gruszówką 30.sierpnia
1943r.. Bierze udział w walkach z
UPA chroniących polską ludność
cywilną w rejonach działań OP
„Jastrzębia”. Walczy w składzie
II plutonu pod dowództwem ppor.
Józefa Jażdżewskiego „Rybitwa”.
W listopadzie 1943 bierze udział
w ataku i zdobyciu Kupiczowa
w którego załodze zalicza walki
w jego obronie przed UPA (13 i
22 listopada oraz w święta Bożego Narodzenia 1943 – fotografia
przy zdobytym czołgu ukraińskim
na rynku w Kupiczowie, POŻOGA, J. Turowski, fot.37).
Po koncentracji 27 DW AK w
styczniu 1944 ramach akcji „Burza” walczy Tata w składzie 50
p.p., II bat. „Jastrzębia”, I komp.
ppor.”Rybitwy”. Za udział w walkach z Niemcami (Stawki, Staweczki, Sztuń, Pustynka) awansowany do stopnia kaprala. Dnia
18 kwietnia bierze Tata udział w
starciu z Niemcami w chutorze
Dobry Kraj po zabiciu d-cy Dywizji ppłk. „Oliwy” a także w
pogrzebie Dowódcy. Jego wiedza
topograficzna o tamtym czasie i
miejscu została wykorzystana
wiele lat później, kiedy z grupą
byłych żołnierzy jadą na Wołyń
w celu ekshumacji i sprowadzenia szczątków „Oliwy” do kraju.
Było to we wrześniu 1989 r.
Krzyż dębowy z grobu gen. Kiwerskiego wówczas przywieziony wraz ze szczątkami „Oliwy” i
dwóch towarzyszących Dowódcy
żołnierzy, można zobaczyć dziś
w Muzeum Powstania Warszawskiego. Po okrążeniu Dywizji
w lasach Mosulskich nastąpiło
przebijanie się Dywizji w dniu
20.kwietnia przez tory w okolicy
Rymacz-Jagodzina. Batalion „Jastrzebia” był w straży tylnej i nie
przeszedł torów kolejowych, poszedł w rozsypkę. Do 8. maja tułał się Tato z kilkoma przygodnie
spotkanymi żołnierzami po lasach
bezskutecznie szukając kontaktu ze swoim oddziałem. Rano 8.
maja, w dniu swoich imienin kilkuosobowa grupka z moim ojcem
została otoczona przez Niemców,
wzywających do poddania. Niemcy byli wściekli i złapanych partyzantów często rozstrzeliwali na
miejscu, traktując ich jak bandytów.
W okopie, gdzie się ta grupka
ukrywała zapadła decyzja, żeby
się rozerwać granatem i nie wpaść
w ręce wściekłych Niemców. Na
usilne prośby jedynej kobiety w
grupce, sanitariuszki Marii Frejówny (Klara) odstąpili od tego
zamiaru, wygrywając życie.
Przebywa Tato w niewoli w Kamionce Strumiłowej, po licznych
przesłuchaniach, biciu, głodzie,
wymuszaniu terrorem fizycznym

i psychicznym zeznań. W jednym
z nalotów sowieckich więzienie
w Kamionce zostaje częściowo
zbombardowane a dokumenty
więźniów uległy zniszczeniu.
Można było teraz zmienić status
„bandyty” na inny, mniej represjonowany. Z nową legendą może
wychodzić Tata już do pracy poza
teren więzienia, co daje możliwość ucieczki.
Nie wiem, jak i kiedy dostał się
Tato na Chełmszczyznę, jest to
już nie do ustalenia. Faktem jest,
że w okresie 1944 – 1946 bierze
udział w Ruchu Oporu na terenie
Podlasia, gdzie znalazło się wielu byłych żołnierzy byłej 27 DW
AK. Szczegółów z tego okresu
nigdy mi Tato nie ujawnił, ani
nazwiska dowódcy, ani nazwy
oddziału. Wiem tylko, że dziadek Piotr Bednarek, mieszkający
już wówczas w Pliskowie pow.
Chełm, został ciężko pobity przez
milicjantów i ubowców za swoich
synów, którzy przebywali nie w
domu lecz w lesie.
Raz tylko pokazał mi Tata gorzelnie w Wierzchowinach mówiąc :
„tutaj przeprowadziliśmy
rekwizycję spirytusu na potrzeby oddziału. Doszło wtedy do
spotkania oko w oko z patrolem
milicji, ale żadna ze stron nie oddała strzału i spotkanie odbyło się
bezkrwawo”.
Sytuacja była coraz mniej korzystna dla antykomunistycznego
oporu, oddziałom było coraz trudniej utrzymać się w terenie. Ścigani przez komunistyczna władzę
żołnierze chronili się często na zachodzie Polski, na tzw. Ziemiach
Odzyskanych. Tak też zrobił mój
Tata oraz jego starszy brat Janek
(Kowiński). Przybył do wioski
Kępnica, pow. Nysa, gdzie trafił
na trudne warunki życia. Najlepsze, najbogatsze gospodarstwa
poniemieckie były już dawno,
jeszcze w 1945 roku zasiedlone.
Otrzymał więc marne, wyszabrowane 7 hektarowe gospodarstwo

rolne, gdzie trzeba było mozolnie
zdobywać każdy sprzęt niezbędny
do gospodarowania.
Jesienią 1946 roku sprowadza
do Kępnicy moją Mamę (Ewa
Piłkowska, sanitariuszka 27 DW
AK, ps. Kalina) i w tutejszym kościele zawiera z nią związek małżeński. Mamę poznał Tato jeszcze
przed wojną, podczas wojny była
Mama sanitariuszką w szpitalu w
Kupiczowie. Do niewoli węgierskiej dostała się Mama w okrążeniu w Lasach Mosurskich. Następują długie lata ciężkiej pracy na
roli. UB zna częściowo życiorys
Taty, stąd okresowe wezwania na
przesłuchania byłego akowca w
miejscowym powiatowym UB.
Lata 80-te zezwoliły już na systematyczne organizowanie Zjazdów Byłych Żołnierzy 27 DW
AK- pierwszy odbył się w 1980
r. w W-wie, przy kościele św. St.
Kostki-kolejne Zjazdy odbywały
się m.i. w Zamościu, Chełmie,
Lublinie, Lubartowie, Częstochowie i najczęściej w stolicy.
We wszystkich organizowanych
Zjazdach brał Tato udział, wciągając w tę działalność swe dzieci
i wnuki. W 2000r. otrzymał Tato
mianowanie na stopień wojskowy
podporucznika, z czego był bardzo dumny. Przeżył 86 lat, pochowany w Kępnicy, pow. Nysa.
Spisane:

21 . 12. 2018 r.

/ Od redakcji KSI: za rok przypada 75 rocznica powstania i
walk 27 Dywizji Piechoty AK na
Wołyniu, z zwanej później WDP
AK. Tym skromnym artykułem
W. Bednarka inicjujemy cykl
wspomnień potomków żołnierzy
o swoich bliskich. Apelujemy: nie
pozwólmy zapomnieć o tych których ból, pot i krew przez wiele
lat była wymazana z narodowej
historii naszego kraju. Przywróćmy pamięć o patriotach z Kresów.
Otwórzmy szuflady, odszukajmy
zdjęcia, wyrwijmy z niepamięci.

/ Stanisław Bednarek z Tomaszem Wielgatem w Kołomyi.
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Pisarze kresowi – cz.VII
- Czesław miłosz i Litwa
Anna Małgorzata Budzińska

Inspiracje do napisania artykułu mogą przychodzić
niespodziewanie i z różnych stron. Tym razem było to
piękne pudełko pysznych czekoladek, które dostałam
w prezencie.
Wprawdzie niezapomniany Forrest Gump takie dał porównanie : „Życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy
nie wiesz, na co trafisz...”- to jednak ja wiedziałam od
razu na co trafiłam...
Na wieczku było zdjęcie Wilna. Prawdziwe litewskie
czekoladki!
A jak Wilno to Czesław Miłosz- nie miałam wątpliwości, że właśnie o nim chcę napisać.

„Dobrze jest urodzić się w małym kraju, gdzie przyroda jest ludzka, na miarę człowieka, gdzie w ciągu
wieków współżyły ze sobą różne języki i różne religie.
Mam na myśli Litwę, ziemię mitów i poezji“

Tereny na których poeta się wychował, wraz ze swą
wielokulturową i tolerancyjną atmosferą, wywarły decydujący wpływ na jego twórczość, często odwoływał
się do wspomnień z dzieciństwa:
„Spójrz na niemiecką mapę sztabową z czasu pierwszej
wojny:
To jest dolina Niewiaży, samo serce Litwy.
Kto nią jechał, po obu stronach widział białe dwory.
Tu oto Kałnoberże, naprzeciwko Szetejnie,
Dom, w którym się urodziłem, wyraźnie widoczny”
(Czesław Miłosz, „Rok 1911” z tomu „Kroniki”)

/ 3-Mikalojus Konstantinas Čiurlionis –malarstwo z baśniowej Litwy

/ 1- czekoladki z Wilna

Wiem, Wilno i Litwa to nie tylko Miłosz. Zwiedzając Wilno można iść śladami wielkich Polaków: Mickiewicza, Słowackiego, Syrokomli, Kraszewskiego,
Gałczyńskiego, ale ja tym razem wybrałam Czesława
Miłosza.

/ 2-Czesław Miłosz

Miłosz to nasz wielki poeta, prozaik, eseista, tłumacz.
Kiedyś prawie u nas nieznany, ale gdy stał się laureatem nagrody Nobla w roku 1980 to cała Polska się nim
zachwyciła. Był też laureatem wielu innych prestiżowych nagród literackich, tłumaczono jego twórczość
na wiele języków. Czesław Miłosz to doktor honoris
causa wielu uniwersytetów w USA i w Polsce, a także
to honorowy obywatel Litwy i miasta Krakowa.
Dorobek poetycki Miłosza to siedemdziesiąt lat pracy
w różnych miejscach, w różnych czasach i okolicznościach- nie będę tu analizować całości tego dorobku.
Chcę zatrzymać się tylko na małym ułamku jego życia
i twórczości- na tym co wiąże się z Kresami, z Litwą i
z Wilnem.
Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 roku w
Szetejniach na Auksztocie, w majątku dziadków.
Był pierworodnym synem Aleksandra Miłosza i Weroniki Miłoszowej z Kunatów. Pisał o tym:

W innym miejscu tak poeta wspomina dzieciństwo:
W Szetejniach
„Ty byłaś mój początek i znów jestem z Tobą, tutaj
gdzie nauczyłem się czterech stron świata.
Nisko za drzewami strona Rzeki, za mną i budynkami
strona Lasu,
na prawo strona Świętego Brodu, na lewo Kuźni i
Promu.
Gdziekolwiek wędrowałem, po jakich kontynentach,
zawsze twarzą byłem zwrócony do Rzeki.
Czując aromat i smak rozgryzionej białoczerwonej soczystości ajeru.
Słysząc stare pogańskie pieśni żeńców wracających z
pola, kiedy słońce pogodnych wieczorów dogasało za
pagórkami.
W zdziczałej zieleni mógłbym wskazać miejsce altany,
gdzie zmuszałaś mnie, żebym stawiał pierwsze koślawe litery.” …
„Trzymałaś lejce i dwoje nas jechało jednokonną
bryczką w gościnę do wielkiej wioski pod lasem.
Gałęzie jej jabłoni i grusz ugięte pod nadmiarem owoców, ganki domów, ozdobne, nad ogródkami malw i
ruty.
Twoi dawni uczniowie, teraz gospodarze, podejmowali
nas rozmową o urodzajach, kobiety pokazywały swoje
warsztaty tkackie i deliberowałyście długo o kolorach
osnowy i odetki.
Na stole wędliny, plastry miodu w glinianej misie, i
piłem kwas chlebowy z blaszanej kwarty.”

5-dawny dworek w Szetejniach

6-upamiętnienie tego miejsca

I jeszcze inne wspomnienia z krainy jego dzieciństwa:
„Urodziłem się w samym środku Litwy i miałbym
większe prawo napisać „Litwo, ojczyzno moja” niż mój
wielki patron Mickiewicz. W ciągu wielu lat spędzonych w Ameryce siłą mojej poezji było przywiązanie
do moich prowincjonalnych korzeni w powiecie kiejdańskim. Jednakże moja rodzina już w szesnastym wieku mówiła po polsku. Do szkół chodziłem polskich.”

/ 4-rzeka Miłosza

Okres wileński Czesława Miłosza – to okres nauki w
Gimnazjum im. Zygmunta Augusta i na Uniwersytecie
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Stefana Batorego. O Wilnie pisze poeta w wierszu „Rodowód” :
„Na pewno mamy wiele ze sobą wspólnego
My wszyscy, którzy rośliśmy w miastach Baroku
Nie pytając jaki król ufundował kościół
Mijany co dzień, jakie księżne mieszkały w pałacu,
Ani jak nazywali się architekci, rzeźbiarze,
Skąd przybyli i kiedy, czym stali się sławni.
Woleliśmy grać w piłkę pod rzędem strojnych portyków,
Biegać obok wykuszów i schodów z marmuru.
Potem nam były milsze ławki w cienistych parkach
Niż nad głowami gęstwa gipsowych aniołów.
A jednak coś nam zostało: predylekcja do linii krętej,
Wysokie spirale przeciwieństw, płomieniopodobne,
Strojenie kobiet w suto drapowane suknie,
żeby dodawać blasku tańcowi szkieletów .”

szego noblisty. Potem był staż w Paryżu, praca w Warszawie, okres wojenny w Rumunii, Wilnie, Warszawie i
w Goszycach pod Warszawą, następnie Nowy Jork, Waszyngton, Paryż, Maison Laffite aż w końcu wyjechał
do Stanów Zjednoczonych i osiadł na stałe w Berkley
gdzie otrzymał posadę profesora na Wydziale Języków
i Literatur Słowiańskich University of California.
Czesław Miłosz stał się poważaną osobistością, wielkim poetą, ale nie zapomniał o swojej ojczyźnie, napisał wiersz:
„W mojej ojczyźnie, do której nie wrócę,
Jest takie leśne jezioro ogromne,
Chmury szerokie, rozdarte, cudowne
Pamiętam, kiedy wzrok za siebie rzucę.

www.ksi.btx.pl

Jednak grubo się mylił, pisząc, że nie wróci do ojczyzny. Powracał i na Litwę, i do Polski.
W 1981 poeta odwiedził Polskę i odebrał doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W roku akademickim 1981/82 wygłosił na Harvardzie
cykl odczytów o współczesnej poezji.
W 1989 przyjechał powtórnie do Polski. Odtąd odwiedzał kraj coraz częściej, aż obok Berkeley jego drugim
domem stał się Kraków.
Inne cytaty Czesława Miłosza o Wilnie:
„Miasto było ukochane i szczęśliwe, zawsze w czerwcowych piwoniach i późnych bzach, pnące się barokowymi wieżami ku niebu.”

I płytkich wód szept w jakimś mroku ciemnym,
I dno, na którym są trawy cierniste,
Mew czarnych krzyk, zachodów zimnych czerwień,
Cyranek świsty w górze porywiste.
Śpi w niebie moim to jezioro cierni.
Pochylam się i widzę tam na dnie
Blask mego życia. I to, co straszy mnie,
Jest tam, nim śmierć mój kształt na wieki spełni.”

7,8- „linie kręte” w Wilnie

9-Ostra Brama

Tak, to prawda- dzieci niewiele interesują się zabytkami, które ich otaczają. To normalne, że gimnazjaliści
bardziej zajęci byli piłką, niż barokiem Wilna, a studenci zachwyceni byli ławkami w parku, gdzie spotykali się na romantycznych spacerach z dziewczynami.
Poeta zauważa jednak, że choć wtedy nie odbierali właściwie sztuki i architektury to jednak codzienne obcowanie z tą sztuką pozostawiło niezatarty, choć nieświadomy za młodu ślad we wrażliwości i spostrzeganiu
wielu zjawisk.
Na Uniwersytecie Wileńskim Miłosz studiował polonistykę, lecz po krótkim czasie przeniósł się na Wydział
Nauk Społecznych, gdzie ukończył prawo. Będąc studentem dużo pisał w „Żagarach“, był współredaktorem
tego czasopisma skupiającego środowisko młodych
wileńskich katastrofistów.. Należał też do Klubu Włóczęgów, z którymi jeździł na coniedzielne wycieczki.
W 1933 ukazał się debiut książkowy Miłosza: „Poemat
o czasie zastygłym”, za który autor otrzymał Nagrodę
im. Filomatów przyznawaną przez ZZLP w Wilnie.
Tak wyglądały początki działalności i twórczości na-

/ 13,14 – wieże Wilna

„Dla Polaka Wilno jest nadal kolebką romantyzmu,
czyli najważniejszego w polskiej historii ruchu, którego znaczenie wykracza poza literaturę”
Bogaty we wspomnienia jest utwór „Dolina Issy“.
Wpływ na poetę wywarły także wydarzenia historyczne, których był świadkiem: rewolucja październikowa,
I i II wojna światowa. Najbardziej znane jego utwory:
„Traktat moralny“, „Traktat poetycki“, „Zniewolony
umysł“, „Zdobycie władzy“, „Dolina Issy“, „Ziemia
Ulro“, „Historia literatury polskiej do roku 1939“, „O
podróżach w czasie“, „Spiżarnia literacka“, „Wiersze
ostatnie“, „Na brzegu rzeki“, „Szukanie ojczyzny“,
„Miasto bez imienia“ i inne.
/ 10,11,12- wody litewskie

Miłosz zachwycił się pewnym obrazem:
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„Istnieje obraz namalowany przez wileńskiego malarza, dla mnie przejmujący. Jego autor, Ludomir Śleńdziński, był jednym z najbardziej znanych malarzy
Wilna w okresie międzywojennym. Przez pewien czas
nauczał rysunku w mojej szkole, następnie prowadził
swoją pracownię na uniwersytecie. Był rdzennym wilnianinem i synem dynastii malarzy - malarzami byli
jego ojciec i dziadek. Otóż Ślendzinski, opuszczając
Wilno w roku 1945, namalował nieco baśniowy portret
miasta jako feerii wież kościelnych i obłoków. Nazwał
to Oratorium. Obraz jest przechowywany w galerii im.
Ślendzińskich w Białymstoku. Ja osobiście nazwałbym
Oratorium hymnem pochwalnym na cześć piękna architektury wileńskiej, a zarazem pieśnią żalu. I ten lament wygnańca pozostanie na zawsze w historii miasta,
kiedy nikt już nie będzie pamiętać o podziale na zwycięzców i zwyciężonych.”

Męskość i żeńskość, minione, w nim się spotykały,
I każdy wstyd, każdy smutek, każda miłość.
Jeżeli nam dostępne rozumienie,
Myślał, to w jednej współczującej chwili,
Kiedy co mnie od nich oddzielało, ginie,
I deszcz kropel z kiści bzu sypie się na twarz
Jego, jej i moją równocześnie.

/ 17- uśmiech poety

Dzisiaj w Szetejniach, miejscu urodzin poety powstało
miejsce jego pamięci, muzeum i ośrodek spotkań.
W 1999 roku został uroczyście otwarty odnowiony Biały Spichlerz dworski (architekt Algimantas Kančas).
Cz. Miłosz opowiadał, że w dzieciństwie lubił patrzeć
przez okno na strychu spichlerza na oddaloną kościelną
wieżę w Kiejdanach.
Na południowej stronie mansardy po rekonstrukcji pojawiło się oddzielne jednopokojowe mieszkanie. Zachowało się okno, przez które przyszły Noblista obserwował wieżę kościoła w Kiejdanach. Właśnie w tym
pokoju Cz. Miłosz odpoczywał w lipcu 1999 r., kiedy
po ciężkiej podróży po raz ostatni odwiedził Szetejnie.
Rezydencyjne Centrum Konferencji obecnie należy do
Uniwersytetu Witolda Wielkiego, odbywają się w nim
imprezy społeczności akademickiej. W centrum znajduje się ekspozycja prezentująca najważniejsze momenty życiowe i twórcze Czesława Miłosza.

/ 18- Biały Spichlerz w Szetejniach

Na koniec tych litewskich wspomnień o Czesławie Miłoszu dołączam jeszcze jedno zdjęcie z Wilna. Dostałam je od Romka Mieczkowskiego znad Wilii wraz z
życzeniami świątecznymi.
Czesław Miłosz też by się ucieszył.

15,16 – Ludomir Śleńdziński „Oratorium”

Śleńdziński namalował jeszcze potem powtórnie obraz
Oratorium, więc możemy przypuszczać, że ten temat
był bardzo ważny nie tylko dla Miłosza.
http://artyzm.com/obraz.php?id=3027
Wilno siłą rzeczy od zawsze było obecne w literaturze
polskiej. Niestety Tadeusz Konwicki i Czesław Miłosz
pisali o Wilnie jako ostatni.
Miasto młodości- Cz.Miłosz
Przystojniej byłoby nie żyć. A żyć nie jest przystojnie,
Powiada ten, kto wrócił po bardzo wielu latach
Do miasta swojej młodości. Nie było nikogo
Z tych, którzy kiedyś chodzili tymi ulicami,
I teraz nic nie mieli oprócz jego oczu.
Potykając się, szedł i patrzył zamiast nich
Na światło, które kochali, na bzy, które znów kwitły.
Jego nogi, bądź co bądź, były doskonalsze
Niż nogi bez istnienia. Płuca wdychały powietrze
Jak zwykle u żywych, serce biło
Zdumiewając, że bije. W ciele teraz biegła
Ich krew, jego arterie żywiły ich tlenem.
W sobie czuł ich wątroby, trzustki i jelita.

/ 19- Wileńskie Jajo fot.R.M.
W opracowaniu korzystałam ze stron:
http://www.milosz.pl/
http://culture.pl/pl/tworca/czeslaw-milosz
http://przewodnik-wilno.lt/wycieczka-po-wilnie/sladami-wybitnych-polakow-w-wilnie/czeslaw-milosz
http://www.kedainiutvic.lt/turystyka/pl/ciekawostki/ojczyzna-czeslawa-milosza
https://sparfianowicz.wordpress.com/z-dawnych-podrozy/rok-2011/w-strone-issy/
http://artyzm.com/obraz.php?id=3027
Wykorzystałam też nasze zdjęcia rodzinne
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Najdłuższe Palmy
Wielkanocne
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Pisanki wołyńskie

www.ksi.btx.pl

Jakób Hoffman

[źródło: Rocznik Wołyński. Wydany staraniem Wołyńskiego Zarządu Okręgowego Związku Polskiego Nauczycielstwa
Szkół Powszechnych. Tom I. Pod redakcją Jakóba Hoffmana. Równe 1930. Nakładem Wołyńskiego Zarządu Okręgowego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych.] Zachowano oryginalną pisownię.
...dokończenie ze strony 1

Jajko w wierzeniach ludowych.

Jednakowoż i tutaj widzimy powolne, ale ciągłe zanikanie tego
zwyczaju. Ogólny przewrót stosunków i wartości po wielkiej
wojnie nie pozostał bez wpływu
na zwyczaj sporządzania pisanek,
jak też i na inne zwyczaje ludowe. Zubożenie ludności, stosunkowo wysoka cena jaj i stąd pokusa do ich spieniężania raczej,
niż użycia na pisanki, drożyzna i
trudność nabycia farb, a wreszcie
zabijająca dawne zwyczaje i tradycje - cywilizacja miejska, która przez usta „bywalców” światowych wyśmiewa pisanki jako
„chłopską” zabawkę, wszystko
to sprawia, że nawet w okolicach,
gdzie jeszcze przed wojną pisano
jaja, zwyczaj ten zanikać zaczyna. Nauka nie doszła jeszcze do
stwierdzenia, jakiem jest pochodzenie pisanek, skąd i dlaczego zwyczaj pisania jaj powstał,
mimo że z innej strony wyświetliła nam stanowisko jaja (niepisanego) w wierzeniach, obrzędach
ludowych i t. p. Pokrótce tylko
wskażę na stanowisko jaja niepisanego w wierzeniach ludowych.

W głębokiej starożytności wierzą,
że wszechświat powstał z jajka i
dlatego też różne ludy składają
jaja swym bogom w ofierze. Jajkiem posługują się niektórzy jako
lubczykiem, a w lecznictwie ma
bardzo szerokie zastosowanie.
Leczą nim: zimnicę, „zawianie”,
przeciwko wypadaniu włosów,
pozbawienia krostów z twarzy ba nawet upiększania, gdyż niektórzy (głównie niektóre) wierzą,
że mycie twarzy wodą w której
rozpuszczone jest białko lub żółtko sprawi, że twarz ta będzie piękniejszą i t. d. W magji ma też jajko
szerokie zastosowanie Wierzą niektórzy, że skorupy jaj zawieszone
na odrzwiach, oknach, nawet u
pułapu, chronią dom od uderzenia
piorunów. W szeregu obrzędów
religijnych ma jajko szerokie zastosowanie n. p. u ludów ruskich
w niedzielę Przewodnią idą na
cmentarz i zostawiają umarłym
jajka na pokarm. Wszystko to
znane jest nauce z wielu miejscowości kuli ziemskiej (2).
Technika pisania.

/ Malowanka, kraszonka, pisanka – najważniejszy symbol Świąt Wielkanocy. Nie każdy wie, że nasz kraj nie jest jednorodny pod względem zdobienia jajek, gdyż każdy region wypracował własne niepowtarzalne techniki i wzory zdobienia. Żródło https://miastodzieci.pl/
czytelnia/malowanki-kraszonki-pisanki-o-zdobieniu-jajek-slow-kilka/

Zanim postaramy się wyjaśnić
przypuszczalne pochodzenie pisanek w Polsce, zajmiemy się techniką pisankowania. Rozróżniamy
trzy rodzaje jaj malowanych:
kraszanki, skrobanki i pisanki.

Kraszanki - to jaja malowane
jedną farbą lub najwyżej na
marmurowo
bez
żadnych
ornamentów.
Kraszankę nazywają w niektórych

okolicach malowanką (3) lub
„wełykodnycią” (4). Kraszanki
marmurkowe robią zazwyczaj
w ten sposób, że jaje wkłada
się do jakiejś starej pończochy
kolorowej, polewa się je nieco wodą i gotuje w gęstej parze.
Ten sposób wyrabiania kraszanek jest powszechny na Żmudzi.
Na jednostajnie zabarwionej powierzchni jaja wyskrobują delikatnie ostrym końcem nożyka
lub igłą piękne wzory i w ten sposób powstają skrobanki (5) (na
Wołyniu takich się nie spotyka).
Trzeci rodzaj jaj malowanych
to pisanki.
Już w drugiej połowie wielkiego
postu starają się gospodynie o pisanki. W tych wsiach, gdzie nie
wszystkie dziewczęta umieją pisać pisanki, oddaje się jaja specjalistkom, które zajmują się specjalnie pisaniem jaj. Za pisanie jaj w
niektórych wsiach otrzymują specjalistki opłatę czy to w formie pieniędzy czy też podarowanych jaj.

/ Technika szpilkowa polegała na moczeniu szpilki w wosku i nakładaniu go na jajko, natomiast technika lejkowa na włożeniu wosku do lejka,
ogrzaniu go nad świeczką, a następnie nałożeniu roztopionego wosku na jajko. Żródło https://miastodzieci.pl/czytelnia/malowanki-kraszonki-pisanki-o-zdobieniujajek-slow-kilka/

We wsiach, gdzie wszystkie
dziewczęta i mężatki zajmują się
wykonywaniem pisanek, przystępują do tej pracy dopiero w
Wielkim Tygodniu. I tutaj można
jeszcze wyodrębnić dwie kategorje wsi. W jednych piszą od Palmowej Niedzieli aż do Wielkiej
Soboty, w innych od Wielkiego
Czwartku do Wielkiej Soboty.
Zwyczaj pisania upada już, po

www.ksi.btx.pl
największej części wykonują teraz kraszanki, w ostatnich zaś
latach ukazały się jaja ozdobione „odbijankami” wykonanemi
fabrycznie. We wsiach dalej położonych od miast i miasteczek
zwyczaj pisania przechował się,
lecz i tam widać już upadek. O
ile dawniej w każdej rodzinie
pisano około kopę jaj, t. j. 60
sztuk, to teraz zazwyczaj liczba
pisanek przypadających na rodzinę nie przekracza liczby 30.
Prócz pisanek i kraszanek spotykamy jeszcze na Wołyniu jaja
malowane zwane „malowankami”. Różnica pomiędzy pisanką
a malowanką (6) jest następująca:
Pisanki posiadają ornament biały
lub jednego koloru na jednobarwnym tle, podczas gdy malowanki
posiadają ornamenty różnobarwne, niekiedy aż siedem barw obejmujące. Inną kategorją spotykana
na Wołyniu to „zalewanki”, które
wykonuje się w ten sposób, że całe
jajo posiada ornament w dwu kolorach (7). We wsiach, w których
spotykamy pisanki, natrafiamy
także na kraszanki i to niestety już
kraszanek więcej aniżeli pisanek.
Pisanki wykonują w ten sposób:
jajko zmywa się letnią wodą,
poczem przystępuje się do pisania. Przedewszystkiem pisząca
sporządza sobie „kistkę”, którą
robią z cienkiej blaszki zwijając ją na igle w rurkę. Rurkę tę
wtyka się pod kątem prostym w
rozkłuty na końcu patyczek i aby
rurka nie spadła przewiązuje się
ją nitka. W niektórych wsiach
nazywają kistkę inaczej kluczką (8). Sporządziwszy jedną
albo dwie „kistki”, gotuje pisząca farby. O sposobie przyrządzania farb pomówimy później.
Do pisania używa się wosku,
który w niektórych miejscowościach mieszają z sadzą czarną z
komina. Niektórzy utrzymują, że
najlepszym woskiem jest wosk
ze świecy przyniesionej z cerkwi,
a zapalonej w Wielki Czwartek
(9). Wosk kładą do garnuszka lub
pudełka blaszanego, stawiają na
piecu, by się roztopił, i garnuszek
z roztopionym woskiem znajduje
się stale w pobliżu ognia, by nie
skrzepł. Do garnuszka z roztopionym woskiem wrzuca się kistkę,
albo też dwie, by do rurki nalał się
roztopiony wosk. Przystępując do
właściwego pisania, bierze pisząca jaje w lewą rękę i trzyma je palcem pierwszym, trzecim, czwartym i piątym, a kistkę z woskiem
w prawą rękę. W przeważnej części piszą ornament tym woskiem
bezpośrednio na jajku, w niektórych jednak wsiach rysują na jajku wprzód ornament ołówkiem
(10), poczem dopiero pociągają
rysunek ołówka woskiem. Zanim
zacznie pisać, pisząca ociera z
nadmiaru wosku koniec rurki o
drugi palec (wskazujący) lewej
ręki w której trzyma jaje, aby
wosk nie skąpał na pisankę, po-
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czem zaczyna pisać od głowy do
ogona, t. j. od grubszego końca do
cieńszego, obracając odpowiednio jajem, a nie poruszając „kistką”. I tu jednak widzimy już odchylenia, t. zn. poruszają „kistką”,
Gdy wosk w rurce „kistki” zastygnie albo go zabraknie, pisząca wrzuca ją do garnka z
roztopionym woskiem, a bierze
drugą napełnioną woskiem. W
taki sposób pokrywa te miejsca,
które maja pozostać w ornamencie białe. Gdy już biały wzór wypisany, t. zn. pokryty woskiem,
wrzuca się jajko do żółtej farby,
gdzie ono pozostaje przez krótszy lub dłuższy okres czasu, zależnie od tego, czy farba ma być
jaśniejszą czy ciemniejszą. Przez
ten czas wyprowadza pisząca biały wzór na innych jajach.
Wyjęte z żółtej farby jaje kładzie
pisanczarka, by przeschło, poczem rozprowadza «kistką» wosk
po żółtem tle, nie ścierając wosku przykrywającego białe tło,
skutkiem czego otrzymuje wzór
żółty. Następnie wrzuca do zielonej farby, a gdy ta farba przyschnie, przykrywa ją roztopionym woskiem, przez co uzyskuje
wzór zielony, poczerń wrzuca do
czerwonej farby, w której jaje
pozostaje przez kilka godzin.
Po wyjęciu jaja z czerwonej farby
osusza je i przykrywa roztopionym woskiem te miejsca, które
mają dać wzór czerwony, poczem
nie ścierając zupełnie wosku,
przykrywającego poprzednie kolory, wrzuca do farby czarnej.
Widzimy wiec, że przy pisaniu
jaj przykrywają jaśniejsze farby
ciemniejszemi. Po wyjęciu jaja z
czarnej farby wysusza się je, poczem kładzie się do miski, którą
wsuwa się do ciepłego pieca.
Tutaj wosk taje, poczem wyjmuje się wszystkie jaja, ociera
z wosku miękką szmatką i pisanka w całej okazałości jest
już gotową. Dla dodania połysku smaruje się pisankę słoniną.
Przyrządzanie farb.
Farby używane do pisania jaj
są albo naturalne albo chemiczne. Naturalne farby otrzymuje
się przez wygotowanie odpowiednich roślin. Chemiczne zaś
kupuje się w sklepach. Na Wołyniu wygotowują następujące
farby: żółtą, czerwoną, zielona,
siną (niebieską) i brunatną. Żółtą farbę otrzymują z kory młodej dzikiej jabłoni, z kwiatów
kaczeńca. Czerwoną i ceglastą
otrzymują z łupinek cebuli, zieloną z wygotowania liści barwinku, zielenicy, jako też z młodego
zielonego żyta, sine z kwiatów
„sończyka” (przelaszczki), brunatną z kory dębowej i olszyny.
Czarną z sadzy. Gdzieniegdzie
dla uzyskania farby żółtej gotują ziarna żyta (11). We wsiach
znajdujących się bliżej miast i

/ Techniki przygotowywania pisanek są różne, a efekty tej pracy tworzą piękny, świąteczny klimat. Oto przepisy na pisanki tradycyjne,
marmurkowe, woskowe, ozdabiane motywami roślinnymi lub ziarnami… Żródło : https://miastodzieci.pl/czytelnia/robimy-wielkanocne-pisanki/

miasteczek używają teraz w przeważnej części farb chemicznych.

z jajami. Patrzy i widzi jaja, pokryte pięknym szkarłatem (13).

Czynność pisania odbywa się
zazwyczaj dwa razy w roku,
gdzie niegdzie trzy razy. Raz
przed świętami Wielkanocnemi,
drugi raz na św. Jerzego, gdzie
niegdzie zaś piszą specjalnie na
niedzielę Przewodnią (Prowody).

Inne 2 legendy z Huculszczyzny
podaję niżej

Legendy o pisankach.
Chcąc dociec co było przypuszczalną przyczyną powstania zwyczaju pisania jaj, musimy sięgnąć
do legend związanych z pisanką,
Na Wołyniu spotkałem tylko jedną legendę we wsi Lachów, gm.
Nowomalin, pow. Zdołbunów:
kraszanki piszą na pamiątkę następującego zdarzenia: jak Pana
Jezusa prowadzili na stracenie,
to kazali mu nieść krzyż, a kiedy się zmęczył zmienił go kupiec, który niósł białe jajka na
sprzedaż. Gdy kupiec popatrzył
na jajka, były one czerwone.
Warjanty tejże legendy z poza
Wołynia przedstawiają się następująco:
Gdy Chrystus spłynął krwią,
przy bolesnem biczowaniu, jaja
na całym świecie stały się czerwonemi na znak, że Chrystus
krwią Swą odkupił Świat (12).
Gdy Pan Jezus niósł krzyż na Golgotę, Żydzi rzucali nań kamieniami. Jakież było ich zdziwienie, gdy
zamiast rzucanych kamieni ujrzeli na ziemi czerwone pisanki (12).
Kiedy Pan Jezus upadł pod ciężarem krzyża, zmuszono idącego z koszykiem jaj, Szymona
Cyrenejczyka, aby pomógł Zbawicielowi dźwigać krzyż. Gdy
już Chrystusa ukrzyżowano,
Cyrenejczyk poszedł po pozostawiony u znajomego koszyk

.
Bolejącej przy pustym grobie
Marji Magdalenie ukazał się
anioł i rzeki: „Nie płacz Marjo, Chrystus zmartwychwstał”.
Ucieszona tem Marja pobiegła do domu i zastała wszystkie
jajka, które miała w kobiałce,
umalowane na czerwono (13).
Pierwszą pisankę pisała Matka
Boska złotym pisakiem, aby mały
Jezus miał się czem bawić (14).
Z ran Chrystusa polała się krew, z
każdej kropli porobiły się czerwone kraszanki. Matka Boża płakała
bardzo nad rozpiętym Chrystusem. Na które z owych kraszanek
padła łza, zamieniały się w piękne
pisanki (14).
Przypisy oryginalne:
(1) Krzywicki L.: „Przeżytki”,
Bibl. Warszawska 1897 str. 37-38.
(2) Interesujących się tą sprawą
odsyłam do następującej literatury: Antoniewicz Wł.: Pisanki w
Polsce. Ziemia 1913, IV, str. 182.
- Dorfler A.: Todvorbedeutungen
im Magyarischen Volksglauben.
Am Urquell 1892. III, str. 145. Fedorowski M.: Lud białoruski
I, str. 349 (2030), str. 353 (2069).
- Fischer Wł.: Pisanki na Huculszczyźnie. Ziemia 1922, VII,
137. - Frahm L.: Ständereier. Am
Urquell 1890, I, str. 33. - Freitag
L.: Tiere im Glauben der Aelper.
Am Urquell 1892, III, str. 190. Klinger W.: Jajko w zabobonie
ludowym u nas i w starożytności. Rozp. Akad. Umiejętności,
t. 45, str. 168. - Fr. S. Krauss:
Liebentfremdungen in Bosnien.
Am Urquell 1892, III, str. 174. B. Munkacsi: Volksglauben der

Wotjaken. Am Urquell 1893, IV,
str. 159. - C. Rademacher: Maisitten am Rhein. Am Urquell, IV, str.
240, - B. W. Schiffer: Altglauben
u. volkstümliche Heilkunde der
galiz. Juden. Am Urquell, IV,
str. 118. - Wlisłocki H.: Magayrischer Liebeszauber. Am Urquell
1891, 11, str, 56. - Żegota Pauli:
Pieśni ludu polskiego, str. 32.
(3) “Ilustrowany Kurjer Codzienny”, 1926, nr. 94, str. 207.
(4) Sokalski: Powiat sokalski, str.
209.
(5) “Ilustrowany Kurjer Codzienny”, 1925, nr. 102, str. 16.
(6) Futor szlachecki, gm. Aleksandrja, pow. Równe.
(7) Borki, gm. Stepań, pow. Kostopol.
(8) Jagodzin, gm. Bereźce, pow.
Luboml.
(9) Derowiane, gm. Klewań, pow.
Równe.
(10) Ulaniki, gm. Szczurzyn,
pow. Łuck.
(11) Kazimirka, gmina Stepań,
powiat Kostopol.
(12) Dodatek nauk. liter. “Ilustrowanego Kurjera Codziennego”,
1926.
(13) Warjant tej legendy podaje
ze wsi Tehłiw, pow. Rawa Ruska
Korduba M. w “Pysanki w Hałyćkij Wołyni” w Mat. do ukr.-ruskoj etnołogii, t. I. 182, oraz
St. Rudańskij z połtawskiej gub.
(zob. Dragomanow: Mał. predania 145).
(14) Szuchiewicz Włodzimierz:
Huculszczyzna, t. III, 238.
Tekst pozyskany ze strony: http://
w w w. o l e j o w. p l / re a d a r t i c l e .
php?article_id=554
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CHCIAŁBYM DO LWOWA
NA WIELKANOC
Do KSI „Barwy Kresów” Aleksander Szumański
Jerzy Masior
niejsze i najbardziej utkwiło
„Chciałbym do Lwowa na Wiel- w mojej pamięci Nigdy później
kanoc”
w czasie świąt nie było takiej
pięknej wiosny, tylu kwiatów
„Chciałbym do Lwowa na Wiel- kwitnących i zieleni, nie było
kanoc
takiej radości, uśmiechniętych
ale nie pojadę
ludzi -jak tam w naszym Lwoludzie tam milczą
wie.
dzwony milczą
Były to święta odradzającego
cisza tam milczy
się życia i święta wiosny, niei taka nieprzychylność w ratu- zwykle bogate i kolorowe. W
szu
wielu lwowskich ogrodach i
i na granicy
parkach kwitły szafirki, kroprzedmieścia bardzo obojętne
kusy, forcysje, pierwiosnki,
i w pamiętaniach
w domach lwowskich nie zaa przecież tam było nie tak
brakło zieleni l kwiatów, tuliod Antoniego dzwony
panów, hiacyntów, narcyzów.
od Franciszkanów dzwony
Okres przedświąteczny- Wielod Karmelitów, Dominikanów, ki Tydzień rozpoczynał się
katedry
od Palmowej Niedzieli, którą
od Ormian nie pamięta
nazywano również Kwietną,
takie hałasy
Wierzbną. Obchodzona była
z harfą kalichlorków
bardzo uroczyście. Palmy różtakie świętowanie
ne - od bardzo skromnych,
Zmartwychwstania
wierzbowych gałązek z balzachyba poczekam nostalgicznie
mi do bogatych, kolorowych
chyba tylko w snach
- poświęcone w kościele przepojadę
trzymywane były w domach do
gdy tam znów będzie ślicznie”
następnego roku i zapewniały
zdrowie, dostatek.
Witold Szolginia
Zwyczaj święcenia palm przy„Otu Wielgi Tydziń”
wędrował do Polski z Jerozolimy już w średniowieczu, W
„Najsampirw, dni byli dyszczo- XVI i XVII w. według Zygwy i chmurny”
munta Glogera zwyczaj ten
I wieży kuściołów wy mgli si nu- wyglądał trochę inaczej - od
rzali,
kościoła do kościoła wożono
Zamglony był takży mój Łycza- wózek z figurą Pana Jezusa
ków górny,
- a przed wózkiem drogę wyDziś wiernu pamieńciu wułany ścielano kwiatami i palmami
z oddali
Wielkość palmy miała znaczenie magiczne, wysoka zapewMarzyć sy przyz Miastu puwoli niała twórcy długie i szczęśliwe
wyndruji
życie, a jego dzieciom zdrowy
W swym siraku zgrzebnym, na rozwój ! wysoki wzrost. Im paldyszczu zmuczonym;
ma była piękniejsza tym dzieci
Ali puprzyz chmury już si słońcy były ładniejsze.
czuji,
W Wielki Piątek rano nasza
Taj już pełnu bazik pud świen- rodzina zasiadała do malowatym Antonim.
nia jajek - kraszanek, malowanek, pisanek. Nieraz wyOtu Wielgi Tydziń w puwadzy chodziły istne arcydzieła Jajko
nadchodzi,
- najbardziej kojarzące się ze
W kuściołach fiulety, świcy si ni Świętami Wielkanocnymi od
palu;
najdawniejszych czasów było
Puklińkali razem i starzy i mło- symbolem życia, płodności, midzi,
łości i siły - zawsze wierzono,
A kużdyn si kaja w swojim gorz- że ma życiodajne, oczyszczająkim żalu...
ce i uzdrawiające właściwości.
Szczególną moc przypisywano
Gdy już Wielgi Piontyk - chu- jajkom malowanym na czerdzeni pu Lwowi,
wono, które wróżyły wszelką
Po tych Grobach Bożych, przy- pomyślność.
strojonych pienkni;
Popołudniowy Wielki Piątek
A tegu nastroju - dziś nikt ni wy- był odwiedzaniem Bożych Gropowi,
bów. Całą rodziną wędrowaUd mych rzewnych wspomniń liśmy przez Lwów od kościoła
już mi sercy mieńkni...”
do kościoła. Wydawało się, że
na ulicach i w kościołach jest
LWOWSKA WIELKANOC
całe miasto, domy opustoszałe,
Danuta Śliwińska
na ulicach ogromne pielgrzymki. Do chodzenia na Boże GroKiedy zbliżają się Święta Wiel- by przywiązywano we Lwowie
kanocne, myśli moje biegną do wielką uwagę i odbywało się
Lwowa, do okresu dzieciństwa bardzo uroczyście. A było co
i wszystko, co kojarzy się ze oglądać; Boże Groby zaproświętami było tam najpięk- jektowane przez artystów, mi-

sterne i oszałamiająco piękne,
a już najwspanialszy, jaki kiedykolwiek w życiu widziałam,
nie mający sobie równego w
Polsce - to był Boży Grób w kościele 00. Bernardynów. Grób
na tle olbrzymiego malarskiego tła, monumentalnej Golgoty
pomalowanej przez artystów
Tadeusza Popiela i Feliksa Wygrzywalskiego. Na straży stali
żołnierze ubrani w starożytne, rzymskie zbroje i hełmy.
Na całości rozmieszczona była
ogromna ilość kwiatów i krzewów, a w ich gęstwinach rozlokowano klatki ze śpiewającymi
ptakami. Takiego Bożego Grobu - tak pięknego, wielkiego
i z taką dekoracją, tak przemawiającego choćby śpiewem
ptaków, nigdy w życiu nie widziałam.
W Wielką Sobotę przed południem święcone było jadło. W
dawnych latach przychodził
do domu kapłan i święcił zastawiony jedzeniem wielkanocnym stół, a w późniejszych,
zwłaszcza w czasach okupacji,
nosiliśmy do kościoła koszyczki z pisankami, jajkami, wędliną, babką, chlebem, chrzanem
i solą, oczywiście udekorowane
m.in. mirtą. Święconka ma początek w duszy słowiańskiej,
pielęgnowana z pieczołowitością we Lwowie i na Kresach,
nie obchodzona poza Polską w
żadnym innym kraju. W dawnych czasach w Wielką Sobotę
poza jadłem święcono ogień
i wodę. Zapalone pochodnie
wnoszono do domu, rozniecano nimi ogień pod kuchnią, a
wodą święcono dom i zwierzęta. Wszystko to miało chronić
dom i mieszkańców od nieszczęść.
Wielką Sobotę kończyły we
Lwowie nabożeństwa rezurekcyjne we wszystkich kościołach. Rodzina moja przeważnie chodziła do OO-Bernardynów. Pamiętam bicie dzwonów i strzelanie. W niedzielne
przedpołudnie cała rodzinka
zasiadała do uroczystego, świątecznego śniadania, które rozpoczynało się od dzielenia się i
spożywania święconego jajka
oraz składania sobie życzeńJajko jest treścią i głównym
symbolem obchodu świąt, jak
łamanie się opłatkiem przy Wigilii. Postarajmy się, aby złożone życzenia mogły się spełnić.
Po śniadaniu zawsze chodziliśmy z kwiatami do bliskich, pochowanych na Cmentarzu Łyczakowskim i Orląt. Niedziela
była dniem rodzinnym, natomiast świąteczny Poniedziałek
dniem spacerów, odwiedzin i,
jak każe tradycja, „lany”. U
nas w domu polewano wodą w
niedużych ilościach, a głównie

toaletową. Lanie wodą ma też
znaczenie symboliczne, zapowiada nowy okres w życiu, a
znane przysłowie mówi: „która dziewka nie zmoczona, z tej
nieprędko będzie żona”.
Wielkanoc to święta radości i
nadziei, witamy je z nadzieją,
że przyniosą w naszym życiu
zmianę na lepsze, że obudzimy
w sobie więcej radości, więcej
czegoś piękniejszego, że będziemy zawsze pamiętali o naszych Rodakach na Wschodzie.
W domach stwórzmy wiosenny, radosny nastrój, odpowiednio ubierając mieszkanie
i stół wielkanocny barankiem,
pisankami, kwiatami, gałązkami forsycji, wierzby, brzozy
itd. W kuchni przyrządzajmy
tradycyjne, lwowskie, kresowe
potrawy, których kilka przepisów poniżej podam - poza już
drukowanymi w poprzednich
numerach „Semper Fidelis”.
1. Jajka z łososiem
4 jajka gotujemy na twardo,
obieramy ze skorupek i dzielimy
na połówki. Wyjmujemy żółtka,
które mieszamy z drobniutko
pokrojonymi 6-oma pieczarkami, usmażonymi z cebulką lub
szczypiorkiem, posolonymi i
posypanymi białym pieprzem do
smaku- Wkładamy z powrotem
w ugotowane jajka. Połówkę tak
przyrządzonego jajka owijamy
cieniutkim plasterkiem łososia,
całość spinamy wykałaczką. Na
wierzch dajemy 1/2 łyżeczki
sosu tatarskiego i listek zielonej
pietruszki.
2. Żurek z jajami
Do litra wody wkładamy 2 marchewki, pietruszkę, „1/2 selera,
por, 1/2 ząbka czosnku, 1/2 pokrojonej cebuli. Kiedy warzywa będą miękkie - wywar odcedzamy, łączymy ze szklanką
zakwasu, dodajemy 2 ziarnka
ziela angielskiego, listek bobkowy, łyżeczkę majeranku, sól
i pieprz do smaku. Zaciągamy
1/2 szklanki śmietany. Do każdej
porcji dodajemy po 3-4 cząstek
jaj ugotowanych na twardo.
3. Schab pieczony w galarecie z
sosem tatarskim
1 kg schabu od szynki nacieramy
ziołami: 1 ząbek czosnku roztartego mieszamy z solą, białym
pieprzem, 1/2 łyżeczki szałwii,
1/3 łyżeczką chilli, łyżeczką
oliwki. Wstawiamy owinięty w
folię na 2 godziny do lodówki.
Następnie na mocno rozgrzanym tłuszczu obrumienia-my ze
wszystkich stron, podlewamy
1/2 szklanki rosołu i pieczemy
w piekarniku ok. 2 godzin. Po

upieczeniu i ostygnięciu kroimy
w plastry, układamy na półmisku
ozdobionym listkami zielonej
pietruszki, plasterkami gotowanej marchewki, pomidorami,
zielonym ogórkiem i zalewamy tężejącą galaretą. Galaretkę
przygotowujemy z rosołu warzywnego z 2 marchewek, 1 listka bobkowego, soli do smaku i
3 szklanek wody. Gdy warzywa
są miękkie, wywar odcedzamy,
powinno go być 1/ 2 litra. Do
ciepłego wywaru wsypujemy 3
łyżeczki żelatyny, mieszamy aż
do całkowitego rozpuszczenia,
zalewamy tężejącym wywarem.
Do schabu w galarecie podajemy
chrzan z jabłkami. Możemy również upieczony, pokrojony schab
podać nie w galarecie, a z sosem
tatarskim.
4. Mazurek „tarnowski”
Kostkę masła ucieramy w makutrze, dodajemy 3 roztarte ugotowane żółtka, 1 żółtko surowe,
1/2 szklanki cukru pudru, ciągle
ucieramy, skórkę startą z 1/2 cytryny, 3/4 szklanki zmielonych
bez łupin migdałów, na końcu wsypujemy 1 i 3/4 szklanki
mąki i wyrabiamy ciasto. Po godzinnym ochłodzeniu w lodówce 3/4 ciasta rozwałkowujemy
na prostokątną, wysmarowaną
tłuszczem blaszkę, a z 1/4 ciasta
wytaczamy wałeczki o przekroju
do 1/2 cm i układamy w skośną
kratkę na powierzchni placka.
Całość smarujemy rozmąconym
jajkiem i wypiekamy w piekarniku. Po upieczeniu i ostygnięciu w kwadraciki nakładamy na
przemian konfitury z wiśni, moreli, poziomek i róży.
Możemy również przed upieczeniem w kwadraciki nałożyć na
przemian grube kawałki orzechów włoskich, migdałów bez
łupin i usmażonej skórki pomarańczowej.
5. Tort morelowy - kruchy Babci
Geni (łatwy)
Zagniatamy ciasto z 20 dkg masła, 20 dkg mąki, 1 łyżki śmietany gęstej, 10 dkg zmielonych bez
łupin migdałów, 4 gotowanych
żółtek, 1/2 szklanki cukru pudru,
kawałeczka utłuczonej wanilii. 2
tej ilości pieczemy 5 blacików w
tortownicy.
Blaciki przekładamy z kremem
zrobionym z 15 dkg gęstego dżemu morelowego, 3 łyżek cukru
pudru l piany z 4 białek. Wierzch
i boki torcika lukrujemy lukrem
morelowym z 3/4 szklanki cukru
pudru, 15 dkg gęstego dżemu
morelowego i soku z 1/2 cytryny. Tak przygotowany tort może
postać, po dwóch dniach jest wyborny.
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Marsz Pamięci w 75. rocznicę ludobójstwa (2018)
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My gazety tak mamy - uwielbiamy reklamy

Ten numer gazety
powstał dzięki
Agencji Reklamowej
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- komputery i sieci internetowe,
- hosting, konta internetowe
-domeny i skrzynki pocztowe
- nagłośnienie

www.wolyn.org

02-670 Warszawa ul. Puławska
240/60

22 8534397 ; 501 153340
Poszukujemy wolontariuszy do
prowadzenia serwisów.

Partnerzy medialni

WYMAGANIA.
Znajomość CMS Joomla
Znajomość obróbki grafiki

Zostań PARTNEREM MEDIALNYM
Nie może Ciebie tutaj zabraknąć

Znajomość edytora tekstowego

Redakcja - Kontakt:

Bogusław Szarwiło - Redaktor Naczelny
redakcjaksi@kresy.info.pl
607144741
Aleksander Szumański
aszumanski@kresy.info.pl
607 345 832; 664 773 118
Anna Małgorzata Budzińska
anna.malga@gmail.com 660 159 143

Eugeniusz Szewczuk
pilotgienek@wp.pl

607 565 427

Andrzej Łukawski - Wydawca info@kresy.
info.pl 22-853 43 97; 501 153 340

Jesteś pasjonatem Kresów?
Koniecznie skontaktuj się z

Kresowym Serwisem
Informacyjnym
redakcjaksi@kresy.info.pl
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