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Bez Kresów nie ma Na Sybir i dalej....
Polski
Nasza rodzina składała się z rodziców
SPRAWOZDANIA
TOWARZYSTWA NAUKOWEGO we
LWOWIE pod redakcją PRZEMYSŁAWA DĄBKOWSKIEGO
sekretarza generalnego Rocznik VI
- 1926 Zeszyt 2 NAKŁADEM TOWARZYSTWA NAUKOWEGO Z
DRUKARNI ZAKŁADU NARODOWEGO IM. OSSOLIŃSKICH
we LWOWIE pod zarządem Józefa
Ziembińskiego. . strona 20

Byliśmy Polakami
zamieszkującymi
Kresy

Od pierwszej masowej deportacji
polskiej ludności cywilnej w głąb
ZSRS, która rozpoczęła się 10 lutego 1940 r., minęło już 79 lat. Warto
przypomnieć o tej formie represji
sowieckich na ziemiach II RP, zagarniętych po 17 września 1939 r. przez
najeźdźcę ze wschodu. Warto też sobie uświadomić, że na podstawie dostępnych dokumentów, do czterech
masowych deportacji, podawanych
praktycznie.... strona 21

KALENDARIUM
LUDOBÓJSTWA.
LISTOPAD
1944
ROK

Pokażcie jak przeżywacie święto
niepodległości, jak wiele dla Was,
Waszych bliskich, znaczy Polska.
Uchwyćcie w obiektywach obchody
11 listopada albo pokażcie znajdujące
się w Waszej okolicy miejsce polskiej
pamięci narodowej, zabytek lub pomnik związany ...... strona 6

pamiątki dawnej, wielokulturowej
Rzeczpospolitej oraz wspólnej, polsko-ukraińskiej .... strona 11

Feliks
Trusiewicz
strażnik
pamięci
Kresowej

11 listopada 1942 roku, akurat w
święto narodowe „Niepodległości”,
100 policjantów ukraińscych z Kołek
i Cumania pod dowództwem dwóch
Niemców .. strona 12

Umarłym daj wiecz- Strona 26
nypokój i światłość
wiekuistą za to, że na OP „Jastrząb” jeden
swój sposób k ochali z
najważniejszych
ową ziemię
oddziałów AK OW
Umarłym daj wieczny pokój i światłość wiekuistą za to, że na swój
sposób kochali ową ziemię Obecność blisko miliona mieszkających
i pracujących nad Wisłą Ukraińców
wyznacza początek końca Polski
monoetnicznej –napisał Marek Rabij
w Tygodniku .... strona 16

OP ( Odział Partyzancki) „Jastrząb”
to jeden z najbardziej znanych i co
najważniejsze najskuteczniejszych
oddziałów OW (Okręgu Wołyń)
AK . Powstał nie bez trudności w
największej polskiej wsi powiatu
kowelskiego, w Zasmykach liczącej
100 numerów. Był to pierwszy nie
tylko w pow. kowelskim ale i jeden z
pierwszych na . strona 33

PONAD 500 POLOBRONA LWOWA
SKICH NAGROBW LISTOPADZIE
KÓW Z DANWEGO
1918 ROKU
Obórki TrusiewiczowPOWIATU ZBARAZanim Polska odzyskała niepodle- skie w gminie Kołki
SKIEGO ZOSTAŁO Nie zabijaj
głość, mieszkańcy Lwowa dzielnie Niemcy prowadzący wojnę na wielUDOKUMENTOWA- Nie zabijaj. Nacjonalizm i ludobój- bronili miasta przed Ukraińcami. kich obszarach Europy potrzebowali
NE W ROKU 2019
stwo na Kresach wobec Kościoła, Była to bitwa o stolicę – dla jednych sojuszników. Nacjonaliści ukraińscy
Pierwszy w Polsce Dom Spotkań z
Kresami jest coraz bliższy urzeczywistnienia. Do Domu Kresowego
będą sprowadzani nasi Rodacy z
Kresów, Kazachstanu i Syberii. Inicjatywa powstania.... strona 9

etyki chrześcijańskiej i zasad humanizmu, red. Włodzimierz Osadczy,
Adam Kulczycki, Warszawa– Lublin
2018, 396 s. + 20 s. wkł. zdj., ISBN:
978-83-8098-693-0 Publikacja omawia zagadnienie.... strona 15

polskości, dla drugich ich nowego
państwa. Najważniejszą przyczyną
konfliktu było dążenie narodu ukraińskiego, potocznie nazywanego przez
Polaków w tamtym czasie Rusinami,
do stworzenia własnego .... strona 17

(Henryk i Wiktoria) i pięciu córek.
Mieszkaliśmy na kolonii Pawłokoma, powiat Brzozów, woj. lwowskie.
Czwarta część tamtejszej ludności to
Polacy, pozostali to Ukraińcy, którzy
nas prześladowali i okradali. Należeliśmy do zamożniejszych gospodarzy, a nasza urodzajna .... strona 38

Moje Kresy Michał
Raczyński cz.1

Statystyczny, przeciętny Polak bez
żadnego wysiłku myślowego jest w
stanie podać liczne przykłady bohaterskiej postawy polskiego żołnierza
w czasie ostatniej wojny światowej.
Przytoczy bohaterstwo Westerplatte i
obrońców Warszawy, opowie o kampanii wrześniowej 1939 roku i bitwie
nad Bzurą. Wiele... strona 42

Pamiętnik kpt. Mariana Strzetelskiego (3)

Prezentuję Państwu trzecią część
opowieści – pamiętnika - napisanego
przez bratamojego pradziadka Mariana Strzetelskiego, który brał udział w
obronie TwierdzyPrzemyśl w okresie
I wojny światowej. Kolejna część
opowiada o przygotowaniach do
obrony Twierdzy, wycince lasu, budowie okopów ... strona 43

Znaki na niebie i inne
cuda

Nie znalazło się miejsce na „Grobie Nieznanego Żołnierza” dla żołnierzy Wojska Polskiego podstępnie
pomordowanych przez bojówki OUN. Zapomniano o nich na uroczystościach z okazji „80. rocznicy września 1939 r.” Dlaczego? Takie pytanie ciśnie się na usta wszystkich patriotów. Czy dlatego, że nie zginęli w
walce, a w zasadzce zgotowanej przez bojówki nacjonalistów ukraińskich? Dokończenie na stronie 14

KONKURS FPPnW: Zmarli nie mogą się
OPOWIEDZ MI
bronić
O POLSCE – MOJA Lwów jest dla Polaków miastem
N I E P O D L E G Ł A szczególnym. Wędrując jego ulicz2019
kami, nie sposób nie natknąć się na

NIEZBĘDNIK KRESOWY 2019
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wrogo nastawieni do Polski stali się
ich naturalnym sprzymierzeńcem.
Stworzono ukraińską policję pod
nazwą Schutzmannschaft tzw. szucmani. Najpierw zajmowali się utrwalaniem władzy strona 36

„Dermanka w gminie Ludwipol,
rodzinna miejscowość Antoniny
Woźniak, leżała na lewym brzegu
rzeki Słucz, 3 km od granicy polskosowieckiej. Na Wołyniu był wtedy
jeszcze względny spokój, który w
niewielkim stopniu mąciły rozrzucane ulotki z napisem „Utiekajtie Lachi,
poka prozne drohi”. ... strona 46

TUŁACZKA KRESOWIAN - I CO DALEJ? cz.II

Tułaczka naszych Kresowian kończyła się przeważnie na ziemiach
zachodnich, w różnych miejscowościach. W Jeleniej Górze w Muzeum
Karkonoskim jest spora część wystawy obrazująca życie przesiedleńców
z Kresów. Ze zdjęć….....strona 48

KORNEL MAKUSZYŃSKI - OPTYMISTYCZNA WIZJA ŚWIATA

Styl Makuszyńskiego nacechowany jest pełnym wdzięku humorem,
liryzmem i gawędziarską swadą, a z
treści utworów promieniuje radość
życia i zauroczenie pięknem świata.
Poprzez swoje.... strona 49
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W pracach poszukiwawczych
w Drohobyczu wezmą udział
eksperci z Polski
Redakcja

W dniu 12 października 2019 roku przeżywszy 97 lat zmarł

Świadek tragicznych wojennych losów Polaków na Wołyniu, partyzant, żołnierz,
inżynier-wynalazca, pisarz-autor licznych
książek o Wołyniu, wielki patriota i autorytet
moralny.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 18
października 2019 roku o godzinie 14.00 w kaplicy cmentarza parafii rzymsko-katolickiej
Świętej Rodziny przy ulicy Smętnej we Wrocławiu.

ofiar reżimu sowieckiego – czytamy w informacji prasowej.
Rzecznik prasowy Ambasady RP
w Kijowie zaznacza, że polska
strona docenia krok zgodny z
deklaracjami prezydenta Wołodymyra Zelenskiego i zapisami
porozumień dwustronnych, których poszanowania bezskutecznie dotychczas oczekiwała.
Jednocześnie rzecznik prasowy

informuje, że trwają procedury
związane z uzyskaniem przez
IPN zgód właściwych organów
władz ukraińskich na prowadzenie prac poszukiwawczych i
ekshumacyjnych na terytorium
Ukrainy.
Na zdjęciu: zbiorowa mogiła
ofiar masakry w Łuckim Więzieniu odkryta w 2017 r.

spie (Nową Zelandię tworzą dwie
wyspy), gdzie stworzono dla nich
specjalny kampus. Nowa Zelandia była jedynym z krajów, który
bez żadnych warunków przyjął
polskie sieroty. Wszystko co dla
nich uczyniono było na koszt rządu nowozelandzkiego. Warunki
jakie im stworzono spowodowały, że w większości pozostali w
nowej ojczyźnie. W 1975 r. na
miejscu dawnego obozu w Pahiatua postawiono pomnik upamiętniający ten nietypowy polsko-nowozelandzki przykład współ-

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej
śmierci:

Adama Łukawskiego

syna naszego kolegi redakcyjnego Andrzeja Łukawskiego.
Wyrażamy głęboki żal i przesyłamy najszczersze kondolencje.
To ogromna tragedia, której nie jesteśmy w stanie zrozumieć
i z którą trudno się pogodzić. Nie znajdujemy słów, aby
opisać, jak bardzo jesteśmy wstrząśnięci.
Trudno nam znaleźć właściwe słowa pocieszenia, wobec
czego prosimy przyjąć wyrazy wsparcia i otuchy. Mamy
nadzieję, że nasze wsparcie doda ci przyjacielu sił i wiedz,
że jesteśmy przy tobie sercem i myślą.

75
lat
temu
Redakcja
31 października 1944 r. do zatoki Wellington, stolicy Nowej
Zelandii, wpłynął okręt wojenny „General G.M. Randall”, z
polskimi, syberyjskimi sierotami i ich opiekunami. Na brzegu
czekały tłumy uśmiechających
się ludzi. Powiewały flagi polska
i nowozelandzka. Taki obraz na
zawsze pozostał w pamięci 733
dzieci i 102 opiekunów. W nowozelandzkiej stolicy dzieci te
przesiadły się do pociągu i wyjechały do Pahiatua, niewielkiej
miejscowości na północnej wy-

Odszedł na Wieczną
Wartę.
Redakcja
Feliks Trusiewicz

To tylko prace poszukiwawcze w
znalezisku na terenie byłego więzienia NKWD w Drohobyczu. W
sprawie przerwanych ekshumacji
nadal trwają stosowne procedury
o czym w tekście Monitora Wołyńskiego (całość poniżej) informuje rzecznik prasowy Ambasady RP w Kijowie.
-Eksperci Instytutu Pamięci Narodowej zostali zaproszeni do
uczestniczenia w pracach poszukiwawczych w Drohobyczu. Informuje o tym rzecznik prasowy
Ambasady RP w Kijowie Mateusz Natkowski.
W związku z odnalezieniem
szczątków ludzkich na terenie
byłego więzienia NKWD w Drohobyczu w obwodzie lwowskim
sekretarz Komisji Międzyresortowej ds. Upamiętnień Ofiar
Wojny i Represji Politycznych
Światosław Szeremeta wystosował zaproszenie do ekspertów
Instytutu Pamięci Narodowej do
uczestniczenia w pracach poszukiwawczych. Szczątki mogą bowiem należeć także do polskich

www.ksi.btx.pl

Z wyrazami żalu i szczerego współczucia,
pracy. Rada Miasta Wellington
podjęła decyzję, by nazwać
część miasta skwerem Polskich
Dzieci. Jest to upamiętnienie
„dzieci z Pahiatua”, ofiar sowieckich wysiedleń, które przybyły do Nowej Zelandii w 1944
roku. W 1994 roku, w 50. rocznicę przybycia polskich dzieci do
Nowej Zelandii, obok pomnika
postawiono tablicę pamiątkową,
ze zdjęciami i opisem obozu w
dwóch językach, polskim i angielskim.

Zespół redakcyjny Kresowego Serwisu Informacyjnego i
grono przyjaciół kresowych z Polski
NON OMNIS MORIAR - „NIE WSZYSTEK UMRĘ”
Władyslaw Broniewski- tytuł wiersza.

JESIEŃ
Nadchodzi jesień,
Smutny ptak nie śpiewa,
Tylko szum górskiego dochodzi potoku,
Wieczorne liście i poranne drzewa
I szklana kropelka
W twym jesiennym oku.
Na Pęksowym Brzyzku
Gdzie nie ma pór roku
Lśni szklana kropelka w twym jesiennym oku,
Wokół tylko wieczna cisza się rozbrzmiewa,
To wieczorne liście i poranne drzewa.
Aleksander Szumański dla pamięci Adama
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Film „Kresy” wyświetlono
w Gryfinie.
Kamil Frelichowski
Czwartkowe ( 24 października o
godz. 17.00 ) spotkanie w gryfińskim Kinie z okazji prezentacji filmu ,,Kresy’’ pokazało, że
warto je w Gryfinie organizować. Ogólnie pojęta tematyka
kresowa przebija się, z różnym
skutkiem, w polskiej przestrzeni
publicznej od wielu lat. Tak było
wcześniej, nie mówiąc o okresie
przed 1989r. Dzisiaj tych małych
Ojczyzn Kresowych w naszym
kraju jest bardzo dużo. Podobnie jest w naszym województwie
zachodniopomorskim. Organizator spotkania – Stowarzyszenie
,,Kresy Wschodnie Dziedzictwo
i Pamięć” w swoich szeregach
posiada członków z ziemi gryfińskiej. Bo tutaj także po II Wojnie
Światowej rozpoczynało swoje
nowe życie wielu Kresowian, którzy przyjechali z różnych kierunków dawnych ziem II RP. Choć
,,Prawda historyczna nie podlega
zmianom’’, to wiele lat czekaliśmy na wprowadzenie do polskiego kalendarza ,,Narodowego
Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa
dokonanego przez nacjonalistów
ukraińskich na obywatelach II

Rzeczypospolitej Polskiej”- 11
Lipca. Odchodzą ostatni świadkowie tych tragicznych czasów.
Są to ostatnie chwile na zbieranie
świadectw, tych okruchów historii tej niewyobrażalnej zbrodni na
ludności dokonanej przez OUN/
UPA. Jest to zadanie szczególne w
tej swoistej transmisji pokoleniowej pamięci. Na gryfińskie spotkanie Stowarzyszenie zaprosiło
Pana Grzegorza Widenkę, prezesa Oddziału Polska Press Grupa
w Zielonej Górze, wydającej Gazetę Lubuską. To właśnie dzięki
inicjatywie Gazety Lubuskiej powstał film ,,Kresy’’, a Pan Prezes
był jednym z jego producentów.
Pan Grzegorz Widenka zrobił merytoryczne wprowadzenie do filmu. Mówił o kłopotach z jakimi
musieli się borykać twórcy filmu,
o prowadzonych nagraniach ze
świadkami historii tego trudnego
tematu. Mówił również o sukcesach i nagrodach jakie spotkał ten
film. Po emisji filmu odbyła się
ciekawa dyskusja i obecni na sali
świadkowie historii przywoływali swoje rodzinne przeżycia z tym
związane. Były emocje, bo trau-

ma wciąż w nich tkwi. Ciekawy
wątek współpracy między gminą
Gryfino a Samborem na Ukrainie
przedstawił w swojej wypowiedzi v-ce burmistrz Gryfina Pan
Paweł Nikitiński. Prezes Stowarzyszenia Pan Jerzy Mużyło, powiedział,że mówimy o Kresach w
kontekście tej tragedii, nie po to
żeby otworzyć nowy front przeciwko naszemu sąsiadowi zza
Buga, ale dlatego,że jesteśmy to
winni ofiarom i ich męczeńskiej
śmierci. Oni bowiem czekali na
nasz dar pamięci dziesiątki lat.
Ponad 600 lat obecności Polaków
na tych terenach, to także dokonania których nie możemy się wstydzić. Są one warte pokazywania i
upubliczniania. Bo kto nie zna historii Kresów, nigdy nie zrozumie
historii Polski. Pan Jerzy Romaniuk zaprezentował wydaną przez
siebie książkę pt.,, Przeminęło z
czasem – wspomnienie ‘’. Zadeklamował również kilka swoich
wierszy.
Uczestnicy zgodnie wyrazili wolę
aby spotkań podobnego rodzaju
było w Gryfinie więcej. Stowarzyszenie ma podobne zdanie i
zważywszy na sprzyjający klimat
wśród lokalnej władzy samorządowej z pewnością będzie je organizować, gdyż jak mówił Zbigniew Herbert:
,,Naród który traci pamięć , traci
sumienie’.

Zaproszenie na Wystawę
„Podróż Nadziei....”
Redakcja

Wystawa „Podróż Nadziei: Polskie dzieci z Pahiatua, Nowa
Zelandia 1944-2019” będzie
dostępna dla publiczności na
Krakowskim Przedmieściu 64
w Warszawie w dniach 31 października - 17 listopada. Wystawa organizowana jest przez
Ambasadę Nowej Zelandii w
Warszawie, pod patronatem
Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
a jej kuratorem jest Adam
Manterys z Nowej Zelandii.
Wystawa opowiada historię 1,7
mln deportowanych na Syberię
Polaków podczas II wojny świa-

towej, z których 733 dzieci i 105
dorosłych znalazło schronienie w
Nowej Zelandii w 1944 roku, a
także historię polskiej społeczności w Nowej Zelandii aż do dnia
dzisiejszego. Zapraszamy!!
Informacja za:
https://www.
facebook.com/Polish-Heritage-Trust-Museum-in-Howick-New-nd-1447087388936695/
Jak poinformował nas John Roy-Wojciechowski z Polish Heritage
Trust Museum,125 Elliot Street,
Howick 2014 Auckland, New Ze-

aland : rocznicowe uroczystości
Polonii w Nowej Zelandii rozpoczął zjazd byłych „Sierot syberyjskich” w Auckland. Przybyło
tam 200 dzieci i ich rodziny i
goście. Pamięć wydarzeń sprzed
lat jest nadal żywa. Natomiast 1
listopada uroczystości rozpoczną się w Wellington, gdzie 75 lat
temu do portu wpłynął amerykański okręt wojenny z polskimi
dziećmi. Nowa Zelandia zaopiekowała się sierotami, które dziś
w znacznej większości są jej obywatelami, pamiętającymi jednak
swoją dawną ojczyznę Polskę.
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SEJM:
Czy będzie Parlamentarny Zespół ds.
Kresów, Kresowian
i Dziedzictwa Ziem
Wschodnich Dawnej
Rzeczypospolitej?
Andrzej Łukawski
Inauguracyjne posiedzenia
każdej
z izb parlamentu
muszą się odbyć
najpóźniej 12 listopada ale już dzisiaj
Kresowianie i Miłośnicy Kresów z
Ruchu Społecznego
Porozumienie Pokoleń Kresowych
zastanawiają się nad
kontynuacją w bieżącej kadencji Sejmu posiedzeń Parlamentarnego
Zespołu ds. Kresów, Kresowian
i Dziedzictwa Ziem Wschodnich
Rzeczypospolitej.
Posiedzenia Kresowian z parlamentarzystami zainaugurowanie
jeszcze w drugiej kadencji rządów PO zostały z niewiadomych
przyczyn przerwane po kilku
posiedzeniach kończącej się właśnie kadencji sejmu, i od kilku
lat nie mieliśmy najmniejszych
szans na przedstawienie posłom
naszych uwag dotyczących Kresów i Kresowian a działo się
wiele. Wprawdzie ZP nie ma
możliwości wnoszenia i głosowania ustaw ale gdy trwały prace
zespołu, mieliśmy przynajmniej
możliwość rozmowy z organem
ustawodawczym jakim jest Sejm
RP.
Najbardziej żałujemy, że przerwano wraz z posiedzeniami ZP
dalsze procedowanie projektu

USTAWY dotyczącej 11 lipca
do którego nie zdążyliśmy nawet wnieść poprawek łącznie ze
zmianą tytułu Ustawy na: „Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian.
A mieliśmy przecież taką obietnicę uwarunkowaną jednak wygraniem PiS w roku 2015, i gdy
Kresowianie zagłosowali na PiS,
nie wiedzieć czemu nie ma ustawy, nie ma posiedzeń ZP a na
Kresach coraz szczelniej zaciskany jest całun zapomnienia co
widać np. po wstrzymaniu przez
Kijowską Juntę ekshumacji.
Wynik tegorocznych wyborów w
których mimo większej frekwencji PiS uzyskał tyle samo głosów
co w roku 2015 i przegrał Senat
pokazuje, że czując się oszukanymi Kresowianie nie głosowali
już tak chętnie na ugrupowanie
które mimo obietnic nic dla Kresów i Kresowian nie zrobiło.

Kartka z historii:
26 listopada 1951 r.
Redakcja

26
listopada
1951 roku dokonano korekty granicznej
między Polską
a Związkiem
Radzieckim.
W zamian za
bogate w węgiel
„kolano
Bugu” otrzymaliśmy skrawek Bieszczad.
Straciliśmy na
tej transakcji miliardy dolarów, zyskaliśmy za to piękne widoki. Czy
było warto? Na to pytanie musicie odpowiedzieć już sami.

Za:
https://ciekawostkihistoryczne.pl/2016/11/13/10listopadowych-rocznic-ktorewarto-przypomniec/
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Projekt edukacyjny Konkurs dla szkół województwa
„Kresy – polskie zie- Zachodniopomorskiego
mie wschodnie w XX Jerzy Mużyło
wieku” – II edycja
ogólnopolska
Redakcja

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza młodzież szkolną do udziału w ogólnopolskim
projekcie edukacyjnym
„Kresy – polskie ziemie
wschodnie w XX wieku”.
Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy
o historii polskich Kresów Wschodnich I i II
Rzeczypospolitej wśród
młodzieży. Jednym z
najważniejszych aspektów tego projektu jest
uwrażliwianie
uczestników na los Polaków
mieszkających za naszą obecną wschodnią
granicą, kształtowanie
świadomości, że nadal
są oni cząstką naszej Ojczyzny.
Uczestnikom
projektu
proponujemy udział w
sesjach
naukowo-edukacyjnych i spotkaniach
warsztatowych, w czasie, których będą odbywać się wykłady lub pokazy filmów.
Najważniejszą
częścią projektu jest konkurs wiedzy. Zadaniem
uczestników
będzie
przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany przez
siebie temat – na podstawie dostępnej literatury,
zgromadzonych
dokumentów, wspomnień i
materiału ikonograficznego. Dla laureatów
etapu centralnego przewidziana jest nagroda
– wyjazd edukacyjny na
Kresy we wrześniu 2020 r.
Uczniów oraz 4-osobowe zespoły uczniowskie pracujące w kategorii multimedialnej szkoły mogą zgłaszać do
30 listopada 2019 r.
Koordynator w Centrali IPN
Sergiusz
Kazimierczuk
tel. 22 581 86 74, e-mail: sergiusz.kazimierczuk@

ipn.gov.pl
ORGANIZATORZY
ELIMINACJI
WOJEWÓDZKICH
OBEN
Białystok
–
Magdalena
Todorczuk
tel. (85) 66 45 713, e-mail:
magdalena.todorczuk@
ipn.gov.pl
OBEN
Gdańsk
–
Katarzyna
Underwood
tel. (58) 669 09 01, 882
063 821, katarzyna.underwood@ipn.gov.pl
Delegatura IPN w Bydgoszczy
–
dr
Przemysław
Wójtowicz
tel. (52) 321 95 01, kom.
668 605 284 przemyslaw.
wojtowicz@ipn.gov.pl
OBEN
Katowice
–
Adrian
Rams
tel. (32) 20 707 12,   adrian.
rams@ipn.gov.pl
OBEN Kraków – Paweł Naleźniak oraz Anna Zechenter
dr Paweł Naleźniak, tel. (12)
211 70 25 pawel.nalezniak@
ipn.gov.pl
OBEN
Lublin
–
dr.
hab.
Tomasz
Panfil
tel. (81) 536-34-47, tomasz.
panfil@ipn.gov.pl
OBEN Łódź – Magdalena
Zapolska-Downar
tel. (42) 201 46 66, magdalena.filip@ipn.gov.pl
OBEN Poznań – Anna
Chmielewska-Metka
tel. (61) 835 69 53, anna.
chmielewska-metka@ipn.
gov.pl
OBEN Rzeszów – Zenon Fajger
tel. (17) 867-30-32, zenon.
fajger@ipn.gov.pl
OBEN
Szczecin
—
Jarosław
Palicki
tel. (95) 718 28 54, jaroslaw.
palicki@ipn.gov.pl
OBEN Warszawa – Mirosław
Biełaszko
tel. (22) 860 70 48, miroslaw.
bielaszko@ipn.gov.pl
OBEN
Wrocław
–
Jerzy
Rudnicki
tel. (71) 326 97 62, jerzy.rudnicki@ipn.gov.pl
Informacja za: https://ipn.
gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-342501.jpg

Zapraszamy szkoły województwa
zachodniopomorskiego do udziału w III Edycji Konkursu ,,Skąd
mój ród, skąd moje korzenie’’. Do
udziału w konkursie zapraszamy
uczniów klas VII szkół podstawowych. Uczestnicy konkursu
mają za zadanie napisać pracę
pisemną , w której zostanie opisana historia miejsc oraz wydarzeń
związanych z przeszłością rodzin
uczniów uczestniczących w konkursie , ze szczególnym uwydatnieniem okresu sprzed 1945 roku.
Laureaci konkursu otrzymu-

ją dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości 500 złotych
dla pierwszych dwóch miejsc i
pięć nagród po 100 złotych dla
zdobywców miejsc od trzeciego do siódmego. Przewidziane
są także nagrody dla nauczycieli/opiekunów uczniów, którzy otrzymają ,,Tytuł Laureata’’
Regulamin konkursu znajduje się
na stronie głównego organizatora
Zachodniopomorskiego
Towarzystwa Genealogicznego Pomerania; www.ztgpomerania.pl.
Gdzie można zdobyć pozo-

stałe informacje n/t konkursu.
Należy dodać że patronatem w/w
konkurs został objęty min
-.Wojewody Zachodniopomorskiego
- Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
- Dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie
- Dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie
- Partnerem konkursu jest również Nasze Stowarzyszenie

www.ksi.btx.pl

DĘBNO:

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

1 listopada 2019 - strona 5

Jubileusz 5 lat
Stowarzyszenia
Spotkanie z Lucyną Kulińską Jerzy Mużyło
Redakcja

Spotkanie z p. dr Lucyną Kulińską, powszechnie znaną badaczką historii „Ludobójstwa
Polaków na Kresach Wschodnich”, miało miejsce w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
Dębno 17 października 2019
r. Odbyło się dzięki inicjatywie „Stowarzyszenia Kresy
Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć” w Szczecinie oddział w
Dębnie. Gospodarzem spotkania był Antoni Dąbrowski, przewodniczący oddziału w/w stowarzyszenia w Dębnie. Wśród
licznych gości znaleźli się również: burmistrz Dębna Grzegorz Kulbicki, wiceburmistrz
Dębna Stąsięk Janicka, burmistrz Lipian Bartłomiej Królikowski, wiceprzewodnicząca

Rady miejskiej w Dębnie Alicja
Sopińska, Prezes Stowarzyszenia w Szczecinie -Jerzy Mużyło, Karolina Sielicka red. Merkuriusz Dębnowski, Monika
Piotrowska dyr. biblioteki miejskiej w Dębnie. Obecność tych
gości dowodzi wsparcia działań
stowarzyszenia przez lokalne
władze samorządowe. Wystąpienie dr Lucyny Kulińskiej
„Holocaust Dzieci KresówUtracone Dzieciństwo” było
poświęcone nie tylko faktom
historycznym, ale również problemom z jakimi na przestrzeni
minionego czasu spotykała się
prawda historyczna, niechciana, niewygodna dla rządzących.
Stąd wzięła się niechęć, a może
nawet obawa, zawodowych hi-

storyków i stosownych instytucji państwowych do zajęcia się
tym tragicznym fragmentem
naszej narodowej historii. Dzięki nagraniom ( https://www.facebook.com/100011689326009/
videos/606450916421214/?id=100011689326009&epa=SEARCH_BOX ) mieliśmy możliwość wysłuchać tego wystąpienia. Dr Lucyna Kulińska przyznała się, że nie posiada korzeni
kresowych, ale nie może być
obojętna wobec prawdy którą
bada od lat. Chwała jej za to.
Takie spotkania dają nadzieję
środowiskom kresowym i patriotycznym na lepsze czasy dla
prawdy historycznej.

Nasze Stowarzyszenie funkcjonuje już 5 lat! Po rejestracji 14
października 2014 r. zaczęliśmy
nadawać dynamikę w procedowaniu drogi do pomnika „Pamięci
Ofiar nacjonalistów ukraińskich
w latach 1939-47”. Idea jego postawienia była przez kilka lat dyskutowana przez wiele środowisk.
Dyskusje takie również wybrzmiewały w nieformalnym organie,
który umownie nazwaliśmy „Forum Wołyńskim”. To na to forum
została przeniesiona idea budowy
pomnika ze środowiska szczecińskiego 27. Wołyńskiej Dywizji
Piechoty Armii Krajowej, jaka pojawiła się jeszcze w latach 70. XX
w. Wymienione Forum Wołyńskie
skupiało różne środowiska, m.in.:
- IPN Oddział Szczecin
- ŚZŻAK Okręg Szczecin
- Towarzystwo Miłośników Lwowa
- Środowisko 27. WDPAK w
Szczecinie
- Narodowe Siły Zbrojne
- Kościół Katolicki
- Civitas Christiana
- inne środowiska patriotyczne w
Szczecinie.
To te środowiska utworzyły nasze
Stowarzyszenie.
Głównym zadaniem, nakreślonym
na zebraniu inauguracyjnym, jeszcze przed rejestracją, było właśnie
wzniesienie upamiętnienia, poświęconego zbrodni ludobójstwa
dokonanego przez nacjonalistów
ukr. na ziemiach II RP. Członkami założycielami byli głównie
członkowie rodzin, które dotknął
w większym lub mniejszym stopniu syndrom nacjonalizmu ukr. Po
zrealizowaniu tego podstawowego
zadania - pomnik został odsłonięty
9.02.2019 r. - nastał czas na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia, które warto tu wymienić;
- zachowanie pamięci o Kresach i
kulturze kresowej
- upamiętnianie rocznic historycznych i wydarzeń związanych z
Kresami oraz ludzi zasłużonych
dla Kresów
- zabezpieczanie przed zniszczeniem zabytków i reliktów związanych z Kresami
- prowadzenie ciągłej edukacji
społecznej, w tym głównie wśród
młodzieży, pogłębiającej wiedzę o
Kresach
- stworzenie archiwum, biblioteki i
czytelni wydawnictw dotyczących
Kresów
- prowadzenie przekazu pokoleniowego o etosie Armii Krajowej

i Polskiego Państwa Podziemnego
- inicjowanie i prowadzenie wielu
innych form działalności, w celu
popularyzacji i realizacji celów
działania Stowarzyszenia.
Podane zadania to jedne z wielu
nakreślonych w Statucie.
Państwo nasze nie realizuje polityki historycznej na miarę wizji i
oczekiwań środowisk kresowych.
Te małe ojczyzny, jakimi są środowiska kresowe w Polsce, dostrzegają jak jeszcze wiele rzeczy
jest do zrobienia. Jest to zadanie
głównie dla państwa, dla ukazania czym były Kresy dla narodu
polskiego na przestrzeni wieków.
Nie możemy odcinać się od swoich korzeni. Nie damy również
pisać historii Kresów od nowa. W
przestrzeni europejskiej, a nawet
naszej, krajowej, istnieje wiele
fałszywych ocen i teorii. Musimy
bronić prawdy historycznej zgodnej z faktami, choćby była ona
czasami gorzka.
18 października członkowie Stowarzyszenia, nasi sympatycy i
członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa spotkali się na
jubileuszowym spotkaniu. Z gości honorowych, zaproszonych na
to spotkanie, udział wzięła m.in.
Pani dr Lucyna Kulińska, która
przyjechała z Krakowa, na spotkania z Kresowianami w Dębnie
i Szczecinie. Pani Lucyna jest niekwestionowanym autorytetem w
tematyce kresowej. Od ponad 20
lat, jak mówi, bada tragiczny okres
stosunków między Ukraińcami,
wcześniej Rusinami, a Polakami.
Jej heroiczna determinacja pozwala pokazywać prawdziwe oblicze
ukraińskiego nacjonalizmu, który
jednak nie dotykał całego narodu
ukraińskiego, a tylko jej części - co
zawsze podkreśla dr Kulińska.
Głównym mottem obu spotkań
było sformułowanie; „Zróbmy
wszystko, aby to się już nigdy więcej nie powtórzyło”.
Decyzją Zarządu Stowarzyszenia
Pani dr Lucyna Kulińska otrzymała legitymację Członka Honorowego, za wieloletnie badanie i
nagłaśnianie tego tematu, poprzez
różnego rodzaju publikacje, konferencje, czy właśnie takie spotkania.
Zarząd Stowarzyszenia dziękuje
bardzo za obecność na naszym
jubileuszu. Życzymy realizacji
wszystkich planów i dużo zdrowia.
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KONKURS FPPnW: OPOWIEDZ MI
O POLSCE – MOJA NIEPODLEGŁA 2019
Redakcja

Pokażcie jak przeżywacie święto niepodległości, jak wiele dla
Was, Waszych bliskich, znaczy
Polska. Uchwyćcie w obiektywach obchody 11 listopada albo
pokażcie znajdujące się w Waszej
okolicy miejsce polskiej pamięci
narodowej, zabytek lub pomnik
związany z polską historią. Pokażcie w jakich związanych z naszą historią miejscach byliście w
Polsce” - zachęca Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
Zbliża się 11 listopada, dzień w
którym obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. W
ubiegłym roku uczciliśmy 100.
rocznicę odzyskania niepodległości, w przyszłym minie wiek
od Bitwy Warszawskiej. Na
przestrzeni tych dwóch lat organizowanych jest wiele imprez,
koncertów, marszów i innych
patriotycznych inicjatyw. Jeśli
braliście w nich udział podzielcie
się z nami swoimi wspomnieniami. Jak? Zróbcie zdjęcie, które
najlepiej oddaje waszą miłość do
Polski. Nie byliście świadkami
żadnego wydarzenia patriotycznego? To może na własną rękę
odwiedziliście jakieś miejsce naszej pamięci narodowej (pomnik
lub mogiłę bohatera, zabytek,

polską nekropolię), w Polsce lub
swoim miejscu zamieszkania.
Prześlijcie nam fotorelację z tej
wycieczki.
W najbliższych dniach wybieracie się na imprezę patriotyczną lub wycieczkę do jednego z
miejsc związanych z Polską?
Zabierzcie ze sobą aparat fotograficzny lub sięgnijcie podczas
tych wyjątkowych chwil po telefon komórkowy, zróbcie zdjęcia
i pokażcie nam ile znaczy dla
Was Polska. Pamiętajcie, że nie
interesują nas jedynie obiekty
i miejsca, ale również to w jaki
sposób ludzie przeżywają wyjątkowe chwile, więc na zdjęciach
postarajcie się umieścić również
swoich bliskich lub przyjaciół.
Konkurs fotograficzny OPOWIEDZ MI O POLSCE – MOJA
NIEPODLEGŁA
skierowany
jest do wszystkich przedstawicieli środowisk polskich – dzieci,
młodzieży oraz dorosłych – żyjących poza granicami Polski.
Na konkurs możecie wysłać do
trzech zdjęć.
Najlepsze zdjęcia nagrodzimy
profesjonalnym aparatem fotograficznym – lustrzanką cyfrową
i czytnikiem e-booków. Zdobywca drugiego miejsca otrzyma

smartwatcha i czytnik e-booków.
Trzecia z nagrodzonych osób
otrzyma czytnik e-booków. Prace zwycięzców opublikujemy na
naszej stronie internetowej i w
mediach społecznościowych.
Fotografię wraz z załączoną
kartą zgłoszeniową i zgodą
rodziców – w przypadku nieletniego uczestnika konkursu
(oba formularze i regulamin
konkursu znajdziecie w załącznikach pod tym ogłoszeniem)
– prosimy przysyłać na adres
konkurs@ida.pol.org.pl z tytułem maila OPOWIEDZ MI
O POLSCE – MOJA NIEPODLEGŁA 2019. W treści maila
należy podać tytuł pracy oraz
imię i nazwisko jej autora. Samą
fotografię prosimy zatytułować
imieniem i nazwiskiem autora
(jeśli będzie ich kilka nadajcie
im kolejne numery).
Na prace czekamy do 30 listopada. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 16 grudnia 2019 roku.
Organizator konkursu – Fundacja
„Pomoc Polakom na Wschodzie.
Materiał
opublikowany
za:
https://zw.lt/ogloszenia/konkursfppnw-opowiedz-mi-o-polscemoja-niepodlegla-2019/

Wernisaż wystawy plenerowej
„Ku nowoczesności. Kresy Niepodległe
1919–1939”
Redakcja
16 października, środa, 12.00,
DSH, Karowa 20 miało miejsce
otwarcie: wernisażu nowej wystawy plenerowej Domu Spotkań z Historią poświęconej
słabo obecnym w powszechnej
świadomości wybranym dokonaniom związanym z odbudową
i modernizacją ziem wschodnich
Drugiej Rzeczypospolitej. Kontekst historyczny wystawy tworzą

przypadające w 2019 roku rocznice: 100-lecia włączenia w obręb
odrodzonego państwa polskiego
ziem wschodnich Rzeczypospolitej (stanowiących blisko połowę jego terytorium) oraz 80-lecia paktu Ribentrop-Mołotow,
agresji niemieckiej i sowieckiej,
wybuchu drugiej wojny światowej a w konsekwencji utraty tych
terytoriów przez Polskę. Pomię-

dzy rokiem 1919 a 1939 rozpina
się niespełna dwudziestoletni
okres rozwoju Kresów w granicach państwa polskiego, okres
ogromnego wysiłku włożonego w odbudowę i modernizację
ziem wschodnich. O wybranych
inwestycjach infrastrukturalnych,
przemysłowych i gospodarczych,
o modernistycznych budowlach,
nowoczesnych firmach podbija-

jących rynek krajowy i rynki zagraniczne, wielkich wystawach
handlowych, osiągnięciach cywilizacyjnych i ofercie turystycznej
Kresów przypominamy w ramach
tej ekspozycji. Kuratorem wystawy, autorem tekstów i wyboru
ikonografii jest Tomasz Kuba Kozłowski. Współpraca merytoryczna, redakcja i koordynacja prac
związanych z wystawą to dzieło
Moniki Cichockiej. Projekt plastyczny ekspozycji przygotowała
pracownia „Zespół wespół”. Ekspozycja została dofinansowana
ze środków Programu Wielolet-

niego NIEPODLEGŁA na lata
2017-2022 w ramach Programu
Dotacyjnego
„Niepodległa”.
16 października o godz. 18.00
miała miejsce prezentację Tomasza Kuby Kozłowskiego „Ku nowoczesności. Kresy Niepodległe
1919–1939” w ramach stałego cyklu „Opowieści z Kresów”. Wystawę można oglądać na skwerze
ks. Jana Twardowskiego przy
Krakowskim Przedmieściu w
Warszawie do 6 listopada 2019.
Informacja za: www.facebook.
com/SwiatKresow
www.dsh.
waw.pl
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ŁĘŻYCA – MAŁA OJCZYZNA KRESOWA

PANTEON PAMIĘCI KRESOWEJ

Jerzy Mużyło

Kiedyś mała wieś , gdzie po II
W Św. osiedlili się mieszkańcy
byłej miejscowości kresowej
,,Gniłowód’’ – pow. podhajecki

w województwie Tarnopolskim.
To tutaj rokrocznie już od 10 lat
odbywają się uroczystości upamiętniające zbrodnię ludobój-

stwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na polskiej
ludności. Po agresji Niemiec

na ZSRR w 1941r., zaczęło się
prawdziwe piekło na ziemi. Po
masowej egzekucji Żydów w
Podhajcach , Banderowcy zaczęli chodzić , grabić, rabować
domy po zamordowanych Żydach. Narastał wówczas niepokój ludności polskiej jak dalej
będzie się rozwijać ich los. Po
wywózce miejscowej młodzieży
polskiej do III Rzeszy ludność
polska nie miała kim się bronić . To wtedy szowiniści spod
znaku OUN/UPA przystąpili do
ostatecznego rozprawienia się
z ludnością polską. Istnieje tysiące świadectw opisujących te
niewyobrażalne w skali i sposobie odbierania życia niewinnym
ofiarom – tylko dlatego , że byli
Polakami. Do dzisiaj wielu z
uratowanych i ich bliskich, nie
mają wiedzy gdzie spoczywają
szczątki ich pomordowanych
członków rodzin. To dlatego w
Łężycy na kamiennych płytach
– tablicach są wyryte nazwiska ofiar, o co zadbały rodziny

poszkodowane w tej okrutnej
zbrodni. Jest też ziemia przywieziona z tych tragicznych terenów. Ten Panteon Łężycki to
według ks. T. Isakowicza - Zaleskiego , swoiste mauzoleum
. Znajduje się tu kilkanaście
tablic , które przypominają o
tych tragicznych czasach. Dzisiaj już bardzo często, mówią
o tych czasach następne pokolenia – dzieci osób urodzonych
na Kresach. Niektórzy dopiero
dzisiaj rozumieją tęsknotę trwającą całe życie swoich bliskich
do dawnych Ziem Kresowych –
tych przed II Wojną Światową.
Niektóre z nich są upamiętnione na tablicach w Łężycy min;
- Kolędziany powiat Czortków
, woj. Tarnopolskie
- Lubianki Wyższe powiat
Zbaraż , woj. Tarnopolskie
- Szybalin powiat Brzeżany ,
woj. Tarnopolskie
- Toporów powiat Radziechów
, woj. Stanisławowskie
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- Łanczyn powiat Kołomyja ,
woj. Stanisławowskie
- Kol. Katerynówka gm. Rożyszcze pow.Łuck , woj. Wołyńskie
- Kobyłowłoki powiat Trembowla , woj. Tarnopolskie
- Głęboczek powiat Borszczów
, woj. Tarnopolskie
- Huta Pieniacka powiat Brody
, woj. Tarnopolskie
- Gniłowody powiat Podhajce,
woj. Tarnoposkie
Główna uroczystość była poprzedzona otwarciem wystawy
i mszą św.
Wystawę przygotował prof Leszek Jazownik z małżonką, która
była poświęcona zamordowanym
przez nacjonalistów ukraińskich
polskim
duchownym
.
Te
,,Niedokończone Msze
Wołyńskie ‘’- czekają już od
wielu lat na upamiętnienie przez
polski Episkopat swoich Sług
Bożych. Wystawa pokazana w
wagonie którym przyjechali

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

ekspatrianci na Ziemię Lubuską
robi wrażenie – i przypomina
tragiczne losy polskich księży
na Kresach.
Msze św. odprawił jak od wielu
lat ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski , w asyście pięciu księży.,
głosząc również patriotyczne
kazanie.
Uroczystości tegoroczne patronatem objęli:
Patronat Honorowy
- JE Bp Diecezji Zielonogórsko
- Gorzowskiej ks. Bp Tadeusz
Lityński
- Marszałek Woj. Lubuskiego
Elżbiety Anny Polak
- Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka
- Prezydenta M. Zielona Góra
Janusza Kubickiego
Patronatem Medialnym uroczystości objęli:
- Gazeta Lubuska , Gość Niedzielny , Radio Zachód , TVP-3
Gorzów Wielkopolski
W Łężycy , dziś już części Zie-

lonej Góry, pomnik żyje . Dzięki
niezwykłym staraniom Prezesa
Stowarzyszenia ,,Pamięć Polskich Kresów w Łężycy Pana
Czesława Laski, a także innych
szczególnych osób.
- Pani Małgorzaty Gośniowskiej
- Koli, szefowej Stowarzyszenia
,,Huta Pieniacka’’
- Pani dr Marii Jazownik i jej
męża prof. Leszka Jazownika
Do tego grona dołączają liczni
sponsorzy, fundujący każdego
roku nowe tablice
Tegoroczne ufundowali i odsłonili;
1.
Poświęconą zamordowanym duchownym – Henryk
Kulczycki , Genowefa Czyściecka w asyście Pani Małgorzaty
Gośniowskiej – Koli i ks.Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego
2.
Poświęconą zamordowanym polskim żołnierzom w
1939r. – Pani Beata Pachnik –
Łodzińska z Tomaszem Naruszewiczem – Solidarni 2010.
3.
Poświęconą zamordowanym w miejscowości Szmańkowce – Pan Eugeniusz Ilmak(
były mieszkaniec tej miejscowości) z córką.
Co niezwykle warto zaznaczyć
, że ta podniosła uroczystość
odbyła się z pełnym udziałem

przedstawicieli miejscowej władzy samorządowej. Chciałoby
się rzec, aby w innych województwach było podobnie. Bo
Polska jest jedna. Może doczekamy takich czasów!!
Szczecińska delegacja Stowarzyszenia Kresy Wschodnie
– Dziedzictwo i Pamięć, była
obecna na uroczystościach.
Byliśmy po raz pierwszy, ale
wszystko wskazuje iż nie ostat-

www.ksi.btx.pl

ni. Środowiska Kresowe w
Polsce rosną w siłę . Pamięć o
Ludobójstwie będzie trwała w
przestrzeni publicznej , nawet
jeśli odejdzie ostatni świadek
tych tragicznych czasów. Bo
jesteśmy to winni naszym niewinnym ofiarom- bardzo często
członkom naszych rodzin. Ta
swoista transmisja pamięci będzie trwała, po to aby już nigdy
to się nie powtórzyło….

www.ksi.btx.pl
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PONAD 500 POLSKICH NAGROBKÓW
Z DANWEGO POWIATU ZBARASKIEGO
ZOSTAŁO UDOKUMENTOWANE
W ROKU 2019
Bartłomiej Gutowski

dentów, doktorantów i absolwentów Instytutu Historii Sztuki pod
kierunkiem prof. Anna Sylwii
Czyż i dr. Bartłomieja Gutowskiego. Wyniki prac opublikowane
zostały w udostępnianym on-line
katalogu (http://cmentarzetarnopolskie.uksw.edu.pl). Zawierają
one m.in. opisy, fotografie, wymiary nagrobków, a także spisane
są zachowane napisy.
Na obrzeżach Ochrymowiec w
województwie
tarnopolskim,
obecnie na Ukrainie, jeszcze w
pierwszej połowie II wieku znajdował się cmentarz, dzisiaj po
nim zostało tylko kilka rozsianych
kamieni. Zaś w niedalekich Szyłach, niewielkiej wiosce na końcu świata zachował się nagrobek
sprzed 230 lat. Jest on najstarszym
odkrytym na cmentarzach województwa tarnopolskiego. Piękny
klasycystyczny pomnik spotkać
można m.in. jadąc kilkanaście kilometrów dalej do Paczyniec. W
pobliskiej Zadrudze zaś nieoczekiwanie splotły się skomplikowane losy polskich emigrantów. Zachował się tam bowiem nagrobek
wykonany przez lwowski warsztat, pochowany został w nim syn
emigrantów do USA, który zginął jako żołnierz amerykański
we Francji. Te i wiele innych i
monumentów udało się ocalić od
zapomnienia podczas przeprowadzonej w tym roku dokumentacji
polskich pomników nagrobnych
znajdujących się na terenie dawnego powiatu zbaraskiego na terenie dzisiejszej Ukrainy. Łącznie
jest ich ponad 500. Wśród innych
znalezisk warto wspomnieć o wykopanym z ziemi na cmentarzu
w Koszlakach obelisku upamiętniający poległych w walkach z
lat 1914-1920. Prowadzone prace
stanowią kolejny etap zakrojonego na szeroką skalę projektu
dokumentacji cmentarzy na terenie dawnego województwa tarnopolskiego wspieranego m.in.
przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Senat
Rzeczypospolitej Polskiej i Instytut Polonika. W jego ramach,
przygotowano od początku łącznie około 20.000 kart pomników
nagrobnych m.in. z Tarnopola,
Czortkowa, Borszczowa, Zaleszczyk, Buczacza, Zbaraża i wielu
innych mniejszych miejscowo-

ści. W czasie tegorocznych prac
wykonano dokumentację przede
wszystkim
prowincjonalnych
wiejskich cmentarzy na terenie
dawnego powiatu zbaraskiego.
Podobnie jak w latach ubiegłych
prace wykonywane były przede
wszystkim przez środowisko stu-

W najbliższych dniach otwarta
zostanie w Instytucie Historii
Sztuki Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wystawa pokazująca efekty
prac dokumentacyjnych, zwiedzać będzie ją można do połowy
listopada.
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Z prasy polonijnej
Jesienne
sprzątanie W Łucku została otwarta wystawa
cmentarza w Przebrażu poświęcona 450. rocznicy Unii Lubelskiej
MONITOR WOŁYŃSKI

Wykorzystując
piękną
pogodę
członkowie
i
sympatycy
Stowarzyszenia
Kultury Polskiej
na Wołyniu im.
Ewy Felińskiej
uporządkowali
Polski
Cmentarz
Wojenny
w
Przebrażu.

To bardzo szczególne i ważne
dla Polaków miejsce. Jest świadectwem trudnej historii – spoczywają na nim żołnierze Armii
Krajowej, mieszkańcy Przebraża oraz wielu innych miejscowości Wołynia, którzy stracili
życie w okresie II wojny światowej, głównie podczas Rzezi
Wołyńskiej. Przebraże to wieś,
zamieszkała w większości przez
Polaków, która przed wojną liczyła około 2 tys. mieszkańców.
Miejscowość, dziś nazywająca
się Hajowe, zasłynęła jako jeden z najważniejszych ośrodków
polskiej samoobrony w trakcie Rzezi Wołyńskiej w latach
1943–1944. Dzięki bohaterskiej
postawie obrońców uratowano,
według różnych szacunków, od
10 do 20 tys. cywilów. Ci, któ-

rzy podczas tych krwawych wydarzeń oddali swoje życie, około 120 osób, są pochowani na
Polskim Cmentarzu Wojennym.
Dzięki staraniom polskich władz
został on odnowiony w 2001 r.
Członkowie
Stowarzyszenia
przyjeżdżają tu od kilkunastu
lat, przynajmniej dwa razy podczas każdego roku. Cmentarzem
opiekują się również harcerze.
Po zakończeniu prac porządkowych (usunięcie śmieci, połamanych gałęzi, starych zniczy
i opadłych liści, umycie głównego postumentu) zapalono
nowe znicze i odmówiono modlitwę w intencji spoczywających w tym miejscu osób.

MONITOR WOŁYŃSKI
18
października w Pałacu
Kultury miasta
Łuck odbyło się
otwarcie wystawy poświęconej
450. rocznicy
Unii Lubelskiej.
Ekspozycja
przedstawia historię zawarcia
Unii oraz jej
znaczenie dla
narodów
zamieszkujących
Rzeczpospolitą
oraz całą Europę.

Wystawę otworzyli
konsul
Konsulatu Generalnego
w
Łucku
Teresa
Chruszcz i pełniący obowiązki Mera Miasta
Łuck Hryhorij Pustowit.

tak ważny był sojusz zawarty w
1569 r.

W ramach wydarzenia prelekcję
na temat «Od Unii Lubelskiej
do Unii Europejskiej» wygłosił
dyrektor Centrum Współpracy
Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin Krzysztof Stanowski.
Wykład przedstawił po ukraińsku
porównując dwie wspólnoty oraz
opowiadając o tym, dlaczego

«Na czym polega podobieństwo
między Unią Lubelską a Unią
Europejską? Pierwsze, co jest dla
nich wspólne, to zasada subsydiarności polegająca na tym, że
władze najwyższe nie wtrącają
się w to, co można rozwiązać
na miejscu. Drugie to dominacja
wspólnego prawa nad prawem

członków federacji. Do tego równe traktowanie obywateli wszystkich państw federacji, swoboda
lokowania nieruchomości, przepływu kapitału oraz świadczenia
usług na całym terenie wspólnoty. Poza tym wspólny budżet oraz
polityka zagraniczna i obronna.
Wszystkie te zasady leżą u podstaw Unii Europejskiej» – podkreślił Krzysztof Stanowski.

Min. Adam Kwiatkowski
podczas wizyty w Kowlu Tarnopolscy uczniowie realizują
Eko-koledzy
odwiedził polską rodzinę projekt
MONITOR WOŁYŃSKI
MONITOR WOŁYŃSKI
Podczas wizyty w Kowlu Sekretarz
Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Adam Kwiatkowski odwiedził Łarysę Herkę – wdowę po byłym prezesie Towarzystwa Kultury Polskiej
w Kowlu Wacławie Herce. Spotkanie odbyło się 12 października.
Prezydenckiemu ministrowi towarzyszyli Dyrektor Biura Obsługi
Organizacyjnej Prezydenta Wojciech Nastula, Ambasador RP w
Kijowie Bartosz Cichocki, Konsul
Generalny RP w Łucku Wiesław
Mazur, prezes Fundacji «Wolność
i Demokracja» Robert Czyżewski
oraz redaktor naczelny «Monitora
Wołyńskiego» Walenty Wakoluk.
Łarysa Herka wraz ze swoim mężem śp. Wacławem Herką, współzałożycielem i wieloletnim prezesem
TKP w Kowlu, kombatantem Armii
Krajowej, to bohaterowie książki
«Zapomniane Odzyskane – Polska

Pamięć Pokoleń» wydanej przez
Fundację «Wolność i Demokracja».
Łarysa i Wacław Herka byli małżeństwem 61 lat. To właśnie do Łarysy
Wacław wrócił z Polski w trudnych
latach pięćdziesiątych. W ich domu
zawsze mówiono w języku polskim
i kultywowano narodowe tradycje.
Podczas spotkania rozmawiano o
Polakach mieszkających w Kowlu
oraz o Szkole Polskiej działającej
przy TKP. Minister przekazał pani
Łarysie prezenty, a Szkole Polskiej
w Kowlu podarował komputer.

12 października uczniowie Szkoły
Języka Polskiego działającej przy
Polskim Towarzystwie Kulturalno-Oświatowym w Obwodzie Tarnopolskim zorganizowali warsztaty
dla młodzieży szkolnej w ramach
projektu «Eko-koledzy».
Podczas spotkania opowiedzieli
o zagrożeniach i niebezpieczeństwach związanych z nadprodukcją plastyku, środków higieny oraz
z zanieczyszczeniem powietrza.
Głównym celem «eko-ekipy» było
zachęcenie młodzieży do ekologicznego stylu życia.
Młodzież zapoznała swoich kolegów z tym, jak mogą na co dzień
dbać o przyrodę. Następnie wszyscy wzięli udział w eko-quizie,
by sprawdzić swoją wiedzę o środowisku naturalnym i sposobach
walki z zanieczyszczeniem powietrza.
Było to już drugie spotkanie w

ramach projektu «Eko-koledzy».
Pierwsze miało miejsce 24 września.
Zespół z Tarnopola uczył się opracowywać projekty podczas Obozu
edukacyjnego dla animatorów śro-

dowisk polskich za granicą, który
odbył się w Kroczycach w sierpniu b.r. Wydarzenie zostało zrealizowane przez Fundację Wolność
i Demokracja w ramach projektu
«Ja Lider» ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Umieść nasze logo w swojej gazecie, my umieścimy Twoje w TYM miejscu
info@kresy.info.pl
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Zmarli nie mogą się bronić.
Bożena Ratter

Lwów jest dla Polaków miastem
szczególnym. Wędrując jego
uliczkami, nie sposób nie natknąć się na pamiątki dawnej,
wielokulturowej Rzeczpospolitej
oraz wspólnej, polsko-ukraińskiej przeszłości, których najwięcej można znaleźć w okolicach starego miasta. Wystawa
Międzynarodowego
Centrum
Kultury i Instytutu POLONIKA
„Katedra ormiańska we Lwowie
i jej twórcy” – wystawę w Wilanowie opisuje Marta Szafranek,
Rzecznik Prasowy POLONIKI.
Po zagarnięciu ziem polskich
przez Niemcy w 1939 r. Kraków
został wyznaczony na stolicę
Generalnego Gubernatorstwa a
Hans Frank zamieszkał na Wawelu. W mieście uznanym za
„miasto rdzennie niemieckie, założone w średniowieczu na prawie magdeburskim i rozwijane
przez niemieckich mieszczan”,
Niemcy realizowali swoją wizję
miasta. Zbudowali podcienia na
ul. Krakowskiej i Grodzkiej, wybudowali osiedle przy ul. Królewskiej bardzo funkcjonalne, z
dużą przestrzenią, zgodnie z zasadą „światło i zieleń”. Na Wawelu Niemcy wyburzyli kuchnię
królewską stawiając w jej miejsce budynek biurowy, rozebrali
stajnie królewskie, zlikwidowali lapidarium z renesansowymi,
częściowo gotyckimi detalami
architektonicznymi a skarbiec
królewski przerobili na kasyno.
Zwracam się z pytaniem do
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego:
Czy uznamy Zamek Królewski
na Wawelu za wspólne, polsko – niemieckie dziedzictwo
kulturowe? Czy opowiemy
turystom polskim i zagranicznym o pamiątkach wspólnej,
polsko-niemieckiej
przeszłości (z lat 1939-1945), których najwięcej można znaleźć
w okolicach starego miasta?
Czy wyrzekniemy się pamięci
dziedzictwa narodowego, tożsamości narodowej miasta Krakowa tak jak wyrzekamy się
Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej? Czy może jednak będziemy się dopominać o zwrot
i odszkodowanie za zniszczenie
polskiego dziedzictwa?
Lwów jest dla Polski takim samym miastem królewskim jak
Kraków, Toruń, Gniezno, Poznań. Tyle, że obecnie znajduje
się na terenie Ukrainy ale jego
dziedzictwo tworzone do 1945
roku jest polskim dziedzictwem.
Kraków i Lwów, współpracujące
ze sobą przez 600 lat dwa czołowe ośrodki nauki i kultury
polskiej tworzonej przez Polaków na rzecz Rzeczypospolitej
zamieszkałej przez wiele narodowości i wielokulturowej.
Dr Adolf Szyszko Bohusz , pseu-

donim rewolucji bolszewickiej
1905 w Petersburgu i w ostatniej
wojnie podczas okupacji - „Odyniec”. Zamieszkały: Kraków ,
Wawel 9. Urodzony w Narwie
-Estonia, Rosja - w 1883 roku
, syn urzędnika kolei bałtyckiej, żonaty – treść wypełnionej
przez dr Adolfa ankiety dla pracowników kultury i działaczy
społecznych korzystających z
pomocy Prezydium Rady Ministrów oraz w związku z akcją planowania przyszłych prac funduszu w ramach nowego budżetu.
Ukończył w Petersburgu Akademię Sztuk Pięknych - wydział architektury - ze stypendium Królestwa Polskiego. Od 1905 roku
pracował nad historią architektury polskiej i konserwacją zabytków architektury. Jeszcze na
studiach nawiązał bliską współpracę z przedstawicielami życia
naukowego i artystycznego Krakowa (Polską Akademią Umiejętności) i prowadził inwentaryzację zabytków dawnych Ziem
Wschodnich Rzeczypospolitej
-położonych na terenie Imperium
Rosyjskiego- wykonując rysunki kościołów, cerkwi, dworów.
Po przyjeździe do Krakowa
jako młody architekt został zaproszony do prac nad konserwacją zabytków i nowymi projektami urbanistycznymi. Jego
kariera świetnie się rozwijała,
był wykładowcą na Politechnice Lwowskiej gdzie obronił
również pracę doktorską. We
Lwowie urodziła się jego córka.
Prowadził pracę pedagogiczną w
Krakowie w Akademii Sztuk
Pięknych, w Warszawie na Politechnice i w Krakowie na Wydziale Architektury od 1912 roku.
Kiedy wybuchła I wojna światowa zrezygnował z kariery i przyłączył się do Legionów Polskich,
walczył o wolną ojczyznę. Poznał Piłsudskiego i może dlatego
już od 1916 roku pełnił funkcję
Kierownika Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu.
Zastał Wawel w ruinie. Zamek
został wykupiony w 1905 roku
przez władze miasta od armii
austriackiej, dla której był on
wówczas cytadelą, twierdzą i
koszarami dla wojska. Sale
podzielone na małe pokoje,
jadalnie, umywalnie dla żołnierzy, krużganki omurowane.
Artysta, naukowiec, konserwator
zabytków, wizjoner , architekt
niepodległej Polski. Miał decydujący wpływ w okresie międzywojennym na rozwój Krakowa,
przeobrażając go z małego, prowincjonalnego miasta liżącego rany po ćwierćwieczu bycia
twierdzą wojenną na rubieżach
Austro-Węgier , w wielki Kraków - dr Michał Wiśniewski.
To właśnie wizjonerstwu, doskonałemu warsztatowi, umiłowaniu historii Polski i wspaniałej

/ Wnętrze katedry ormiańskiej / Fot. P. Mazur/mat.pras.

organizacji pracy zawdzięczamy
obecny wygląd wawelskiej rezydencji polskich władców, która
została udostępniona do zwiedzania już w 1918 roku a Muzeum
otwarte rok później. Zbierał też
fundusze na to wielkie dzieło.
Jak się dowiadujemy, zarządca masy spadkowej śp. Dawida
Abrahamowicza dr Roman Zaleski we Lwowie, zawiadomił kierownictwo odnowienia zamku na
Wawelu, że testamentem zmarłego z sierpnia 1924 r. utworzona
została fundacja, obejmująca
galerię obrazów i zbiór mebli,
jako oddział im. Antoniny z Suchodolskich i Dawida Abramhamowiczów, w jednym z rządowych
gmachów na Zamku Wawelskim.
Zapisany zbiór mebli składa się
z przedmiotów z epoki empire (mahonio z bronzami), zbiór
zaś obrazów dzieła polskich
przeważnie artystów z 19 w.
Dla pomnożenia tego zbioru
ustanowił testament ponadto fundusz żelazny w wysokości 5.000 dolarów i tysiąc akcji
„Jaworzna” względnie po wygaśnięciu innej czasowej dotacji –dalszych 8.000 dolarów.
Ponadto z funduszu tego , pozostającego w zarządzie Polskiej
Akademii Umiejętności środki
służyć mają na cele pomnożenia galerii obrazów przez
zakup pierwszorzędnych obrazów malarzy polskich, lub
znakomitych malarzy obcych.
Wedle doniesień prasowych, śp.
Dawid Abrahamowicz zapisał
cały swój majątek na cele dobroczynne. Mianowicie z dóbr ziemskich zmarłego, jego kamienicy
we Lwowie i z pozostałego kapitału utworzona została fundacja
na założenie i utrzymanie zakładu wychowawczego dla synów
zubożałych ziemian narodowości
polskiej, z siedzibą we Lwowie.
Jeden z legatów przeznacza do-

chody z kwoty 72.000 zł na zasiłku dla polskiej młodzieży kształcącej się, ze specjalnym uwzględnieniem dzieci zrujnowanych
rewolucją bolszewicką. Ten
właśnie kapitał po upływie 25 lat
przechodzi na własność Zamku
Królewskiego na Wawelu, na
cele, o których wyżej piszemy.
Czy nasi sąsiedzi zwrócili ten kapitał Zamkowi Królewskiemu?
Dawid Abrahamowicz był Ormianinem jak wszyscy Ormianie od wieków, oddanym służbie Rzeczypospolitej i Bogu,
tak jak Polacy, znienawidzonym przez nacjonalistów ukraińskich. Dziś nie ma już we
Lwowie ulicy nazwanej kiedyś
na cześć Abrahamowiczów, a
do ich grobowca na Cmentarzu
Łyczakowskim „dokwaterowano” zwłoki bojowca nazistowskiej dywizji «SS Galizien»,
tytułując go „grafem Abrahamowyczem” i krewnym Dawida.
Zmarli nie mogą się bronić...
(http://www.wiki.ormianie.pl).
W miejscowości Kuty w województwie
stanisławowskim,
zwanej „małą stolicą Ormian
Polskich” gdyż mieszkali tam
Polacy pochodzenia ormiańskiego przybyli w XVI w. z
Mołdawii, ukraińscy bandyci z
UPA uzbrojeni w broń niemiecką dokonali krwawego pogromu w 1944. Po II wojnie światowej pozostali w miasteczku
Ormianie zostali wypędzeni.
Definicja:
Narodowy Instytut
Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA
został powołany przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 18 grudnia 2017 r. jako
wyspecjalizowana
państwowa
instytucja kultury, której celem
jest zachowanie materialnych
śladów kultury polskiej za gra-

nicą oraz kształtowanie świadomości Polaków na temat ich
dziedzictwa kulturowego. Projekty Instytutu Polonika prowadzone są w ramach trzech
programów
strategicznych:
OCHRONA, BADANIA i POPULARYZACJA polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.
Zwracam się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
który „stworzył w ostatnich czterech latach kilkadziesiąt nowych
instytucji, które zajmują się polską tożsamością, polską historią, polską kulturą” by dobierał
wysokiej klasy specjalistów a nie
karierowiczów czy polityków realizujących cele innych narodów,
weryfikował programy, weryfikował efekty działań i wydatkowanie moich, podatnika pieniędzy stosownie do odwiecznej
definicji pojęć: „polska kultura”, „polska tożsamość” ,
„polska historia” „polska nauka” „polskie dziedzictwo”.
Proponuję jak 100 lat temu wprowadzenie ankiety dla pracowników kultury i działaczy społecznych by pozyskiwać fachowców a nie karierowiczów. Chyba
,że działanie Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pod
presją mocnego lobby ukraińskiego jest celowe i zmierza do
ukrainizacji polskiego dziedzictwa narodowego i tożsamości narodowej polskiej co uważam za bezprawne i jest zaprzeczeniem intencji luminarzy nauki, kultury, sztuki, dziedzictwa
i tożsamości tworzących dobra,
którymi zarządza w moimi imieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Edukacji itp.
Bożena Ratter
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Feliks Trusiewicz strażnik
pamięci Kresowej
Bogusław Szarwiło
11 listopada 1942 roku, akurat
w święto narodowe „Niepodległości”, 100 policjantów ukraińscych z Kołek i Cumania pod
dowództwem dwóch Niemców
otoczyli kol. Obórki pow. Łuck
na Wołyniu. Po wkroczeniu
Schutzmani wygnali z domów
wszystkich mężczyzn i spędzili
przed domem Józefa Trusiewicza. Przy pomocy kijów skatowali, w tym 14-letnich chłopców, by
w końcu 13-tu związanych zabrać
do aresztu w Cumaniu. Po dwóch
dniach, czyli 13 listopada, powrócili by na tym samym dziedzińcu
spędzić pozostałych mieszkańców Obórek. Rozpoczęli rzeź, w
stodole na klepisku wyścielonym
słomą mordowano po kolei strzałem w tył głowy. Tak wymordowano kobiety i i trzy-czteroletnie dzieci. Oprócz mieszkańców
Obórek zginęli: syn właściciela
majątku Czernyż ( gmina Silno)
i Ukrainka która znalazła się tam
przypadkiem. 14 listopada zamordowano 6 kobiet złapanych
dzień wcześniej, które szły do
mężów osadzonych w areszcie w
Cumaniu. Również 14 listopada
rozstrzelano, w nieznanym miejscu, aresztowanych mężczyzn.
Łącznie zamordowano 54 osoby.
Niby to była akcja niemiecka,
spowodowana udzielaniem pomocy ukrywającym się Żydom,
ale zainspirowana przez Ukraińców i przez nich wykonana. Oni
również zrabowali mienie wymordowanych. Zbrodnię tą dokładnie udokumentował ocalały
Feliks Trusiewicz, który wówczas
miał 20 lat. Dotarłem do pana
Trusiewicza i przeprowadziłem z
nim rozmowę. Zapytałem, jak to
się stało, że ocalał? Usłyszałem:
„ Ocalenie zawdzięczam mojej
Babci, bo ona mnie poprosiła, żebym poszedł za jakąś sprawą, do
Rudnik. Dopiero w następnej wsi
dowiedziałem się o rzezi. Którejś
nocy wróciłem do naszej wsi, ale
nie poznałem jej i przekonałem
się to prawda. Chyba za dwa tygodnie, Ukraińcy spalili wszystkie domy.” Potem nastał trudny
czas, szczególnie 1943 r. kiedy
najpierw bojówki OUN, a potem
UPA na szeroką skalę zaczęła
mordować ludność polską. Feliks
Trusiewicz trafił do Przebraża,
gdzie już w marcu 1943 r. zaczęto
organizować samoobronę polską.
Oczywiście przystąpił do niej i
walczył, broniąc skupionych tam
kilka tysięcy uciekinierów. Udało
się, mimo kilku ataków Ukraińców, dotrwać do nadejścia frontu.
Potem było wojsko, a po wojnie
szkoła lotnicza, spełnienie młodzieńczych marzeń. Szkolę skończył z pierwszą lokatą uzyskując
stopień oficerski, podporucznika. Niestety nie nadawał się pod
względem politycznym i został
usunięty. Trafił na Dolny Śląsk,
gdzie skończył średnią szkołę o
profilu mechanicznym, a następnie wieczorowe studia , uzyskując

tytuł inżyniera w 1956 r. Mimo, że
z zawodu mechanik i wykształcenia inżynier, polubił pisanie o ziemi ojczystej, Wołyniu i ludziach
tam mieszkających w czasach II
RP i podczas II wojny światowej.
Najbardziej znanymi publikacjami pana Feliksa są: „Pokolenia”
( trzy części), „Duszhubka” i
„Hawryłko” . Jednak oprócz tego
ukazały się jeszcze inne pozycje:
„Medalionik”, „Ścieżki mojego
życia” i wydana w tym roku „Nad
Słuczą”. Pan Feliks Trusiewicz
mimo przekroczenia 90-tki był
pełen werwy i spotykał się dość
często z czytelnikami. Niestety 12
października odszedł od nas w
wieku 97 lat, pozostawiając nam
bogatą spuściznę w postaci swoich książek. Gdzie znajduje się
wiedza o specyfice Wołynia, jego
różnorodności etnicznej, romantyzmie kulturowym, urzekającym
folklorze i krajobrazie. Opowieści
Trusiewicza przy tym wszystkim,
nie pomijają tragicznych losów
ludności polskiej prześladowanej
i deportowanej w głąb Rosji, za
pierwszej sowieckiej okupacji a
później represji podczas okupacji
niemieckiej. Opisuje zagładę Żydów i rzeź jakiej na ludności polskiej dokonała OUN-UPA. Aby
zachęcić do czytania jego książek
poniżej prezentuje kilka wybranych fragmentów:
Przygoda myśliwska w zimowej
scenerii (Fragment z: „Duszhubki”)
Pewnego poranka Mateusz z synem załadowali na sanie trochę
siana i wyruszyli do lasu. Wzięli
też strzelbę z zamiarem zapolowania na dzika. Był to okres, kiedy
można było polować na koziołka,
ale ze względu na ciężki los saren
w czasie tej srogiej zimy sumienie
nie pozwalało dodatkowo ich niepokoić. Inaczej było z dzikami:
latem wyrządzały duże szkody,
żerując na łanach prosa, owsa,
kukurydzy czy zagonach kartofli.
Były więc plagą gospodarstw położonych w pobliżu lasu. Rosnąca
populacja tych zwierząt była niewskazana i odstrzał był pożądany. Jechali leśną drogą zasypaną
śniegiem. Było, jak tu mówiono,
kopno i konie, brnąc w śniegu,
wolno ciągnęły sanie. Stasiek doskonale znał ten las, to tu wypasał
bydło. Podziwiał teraz jego zimową krasę. Piękny, sosnowy bór,
pełen zimowego uroku szeroko
roztaczał się wokół nich, tworząc
perspektywę niekończącej się
głębi smukłych, strzelistych pni,
wychodzących z białego kobierca
śniegu, szarych u stóp i stopniowo
przechodzących w odcień złocisty wysoko w górze, gdzie na tle
nieba zieleniły się ich iglaste korony. Wśród tych niebotycznych
drzew były też małe, uginające
się pod obfitym nawisem śniegu,
niektóre całkiem pokryte śnieżną
watą tworzyły fantastyczne, bajkowe figury. Nieskazitelna biel

śnieżnego dywanu znaczona była
tylko śladami dzikich zwierząt.
Żadnych śladów człowieka, żadnych śladów pojazdów... Jechali
przez te białe, jakby dziewicze,
nietknięte stopą ludzką, ustronie.
Dzień był cichy, bezwietrzny. W
porównaniu z porą letnią, kiedy
las rozbrzmiewał licznymi ptasimi głosami, teraz ogarnięty był
głęboką ciszą, jakby uśpiony pod
śnieżną pierzyną. Ten wielki, dostojny spokój i cisza, kryształowo
czyste powietrze i ośnieżone drzewa, wszystko to poruszyło wrażliwą duszę Staśka, napełniając go
zachwytem i podziwem. Czuł się
tu jak w jakiejś monumentalnej
świątyni, nieskalanej cywilizacją. Widocznie Mateusz też na
swój sposób odczuwał to piękno, bo przez pewien czas jechali
w milczeniu. Wreszcie pierwszy
przemówił ojciec: - Anu, synu,
weźmi tera z dwa oberemki siana
i pokladnij uńdzio o, pod tymy sosnamy. I wskazał palcem miejsce,
gdzie należy położyć siano. Takie
porcje paszy podrzucali sarnom w
dalszej swojej drodze. W pewnym
momencie spostrzegli krwawą
plamę na śniegu i ślady wilczych
łap. Tu wilki rozszarpały sarnę.
Wstrząśnięty tym widokiem Stasiek myślał: „O ile straszniejsza
jest taka dzika śmierć od tej, jaką
zadaje myśliwy?”... W czasie dalszej jazdy gromada saren w fantastycznych długich susach przecięła im drogę i niezbyt daleko się
zatrzymała. Spłoszone zwierzęta
odwróciły głowy i jakby zdziwione patrzyły na konie i jadące
sanie. Były w zasięgu strzału, ale
żadnemu nie przyszło na myśl, by
do nich strzelać. Mężczyźni patrzyli na nie z ciekawością i starali
się ich nie płoszyć. Powoli zbliżali się do matecznika dzików, które
zwykle gnieździły się w bardzo
gęstym, trudno dostępnym lesie.
W tym wypadku był to młody
gaj świerkowy. Korony świerków
sięgają ziemi szeroko rozpostartymi, gęstymi gałęziami. Pod nimi
nie ma śniegu i jest cieplej. Dziki upatrzyły sobie to miejsce na
legowisko. W dzień ukryte pod
świerkami spały i dopiero wieczorem wychodziły na żer. Mateusz stanął na czatach za zagajnikiem, a Stasiek został przed nim
i po pewnym czasie rozpoczął
nagonkę. Utrudniała mu to gruba
warstwa śniegu, ale jako że był
silny, radził sobie nieźle. Dużymi
krokami brnął w śniegu i kijem
uderzał po gałęziach drzew. Towarzyszyły temu głuche uderzenia kija i pyl spadającego z gałęzi
śniegu. To wystarczyło, aby wypłoszyć te czujne zwierzęta. Nie
było obawy, że dzik mógł zaatakować. Dziki nie są agresywne do
człowieka i tylko kiedy nie mogą
uciekać, się bronią. Maciory, gdy
mają prosięta, mogą atakować w
ich obronie. No ale w zimie macior z prosiętami nie było, więc
Stasiek nie miał żadnej obawy. Z

trudem, ale skutecznie pokonywał przestrzeń, waląc kijem na
prawo i lewo. Wreszcie usłyszał
strzał. Teraz już prosto szedł w
jego kierunku. Dalsze płoszenie
zwierząt było zbyteczne, gdyż
strzał wypłoszył je wszystkie z
całego zagajnika. Mateusz czekał
na syna. Około pięćdziesięciu metrów od niego w śniegu leżał dzik.
Celnie trafiony zdołał jeszcze ujść
kawałek, ale krwawił obficie i
wyczerpany padł w puszystą pierzynę. Myśliwi uważnie szli jego
śladem. Duże plamy krwi mogły
świadczyć, że zwierzę już nie
żyje. Bywa jednak, że osłabiony
dzik padał, ale miał jeszcze na
tyle siły, ażeby w swojej obronie zaatakować człowieka. Tym
razem zwierzę leżało bez ruchu.
Mateusz trącił go lufą. Dzik nie
reagował. Schylił się i pomacał
jego bok. — Niczego sobie warchlaczek, będzie chiba dwa z połowo puda. Idzi, Staśku, po koni.
Dzik był młody, toteż bez dużego
wysiłku wrzucili go na sanie. Z
myśliwską zdobyczą zadowoleni
wracali do domu.
Rozmowa z księdzem ( Fragment z „Hawryłki)
Rebeka znów została sama ze
swoimi myślami i z nowym problemem. Jeżeli Hawryłko do tygodnia nie spotka się z nią i nie
wyjaśni swego zachowania, to
czy powinna wyjechać? Nie, bez
spotkania z nim nigdzie nie wyjedzie i nadal będzie na niego
czekała. A jak on nigdy z nią się
nie spotka?... Takie to myśli nękały Rebekę. Zastanawiała się, kto
może pomóc jej w tym problemie
i naraz błysnęła jej myśl o księdzu. Tak, to dobra myśl. Ksiądz
zna Hawryłkę. A może nawet

wie, gdzie on teraz jest. Przecież
Hawryłko należy do najbardziej
zasłużonych obrońców Przebraża. Ksiądz na pewno interesował
się jego zdrowiem, gdy chłopak
był w szpitalu. Co teraz się z nim
dzieje, powinien też wiedzieć. I
dziewczyna niezwłocznie udała
się na plebanię. Złożyło się tak,
że właśnie ksiądz w swojej kancelarii przyjmował interesantów.
Rebeka weszła do poczekalni i
zajęła jako ostatnia miejsce wśród
czekających. Gdy przyszła jej kolej i stanęła przed księdzem, była
bardzo stremowana. Ale kapłan
wiedział, kogo ma przed sobą.
Spokojnym głosem poprosił ją,
aby usiadła, i łagodnie powiedział: – Słucham panią. Wtedy
Rebeka się przedstawiła: – Jestem
Żydówką, na imię mam Rebeka i
pochodzę z żydowskiej rodziny z
Zofijówki. W czasie mordowania
Żydów od śmierci uratował mnie
znany księdzu Hawryłko, który
był wielkim przyjacielem mojej
rodziny, a dla mnie ofiarnym opiekunem i w czasie najtrudniejszym
osobą mi najbliższą. On, wielokrotnie narażając swoje życie, ratował moje. Jak chyba ksiądz wie,
ostatnio ciężko chorował i był
leczony w kiwerzeckim szpitalu.
Podczas choroby utrzymywałam
z nim kontakt, ale w tym samym
czasie odnalazł się mój brat, który jest w Wojsku Polskim, w Kiwercach. Brat mnie odwiedził i
spowodował, że zainteresowała
się mną żydowska organizacja
opiekująca się ocalałymi Żydami.
Jak się później dowiedziałam, o
tym wszystkim opowiedział mój
brat Hawryłce, gdy odwiedził go
w szpitalu. Powiedział mu też,
że po wojnie do Anglii sprowa-
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dzi nas, to znaczy jego, Arona, i
mnie, nasz wuj Mosze... I tu Rebeka zamilkła na chwilkę, jakby
zastanawiała się nad czymś, aż
wreszcie zdecydowana kontynuowała: – Proszę księdza, nie
jestem jeszcze chrześcijanką, ale
mając do księdza zaufanie, pozwolę sobie na bardzo osobiste
wyznanie. Otóż ja kocham Hawryłkę, kocham całym sercem i duszą moją. Aby było całkiem jasne,
wyznam, że moja miłość do niego
nie jest siostrzana, chociaż on zawsze traktował mnie jak siostrę.
Moja miłość do niego to trwałe,
pierwsze w moim życiu uczucie
do ukochanego chłopca. Kiełkowała ta miłość do niego już wtedy, gdy byłam przy rodzicach, a
później, gdy ukrywałam się przy
jego pomocy, rozwinęła się i dojrzała. Przez ten okres ukrywania
się byłam całkowicie od niego
zależna i mimo grozy położenia
zafascynowana jego osobowością, gotowa spełnić wszystko,
czego by sobie życzył. On nigdy
nie nadużył swojej opiekuńczej
władzy nade mną i chociaż czułam, że nie jestem mu obojętna
jako dziewczyna, zawsze mnie
szanował i nie pozwalał sobie na
niestosowne poufałości. Tą swoją postawą w stosunku do mnie
imponował mi i – szeptem powiedziała – ogromnie rozkochał...
Jak wiadomo, między nami jest
przeszkoda wyznaniowa i chociaż
już różnymi sposobami starałam
się mu zwierzyć, że jestem gotowa przejść na chrześcijaństwo, on
na to nie reagował, myśląc chyba,
że to zauroczenie jego osobą jest
powodem takiej decyzji. Widocznie według niego zauroczenie
może przeminąć, a później życie
może pokazać inne oblicze. On w
tej niepewności trwał i gdy wysłuchał zwierzeń mojego brata,
uznał, że właśnie przyszedł czas,
aby usunąć się z mego życia i dać
mi szansę, a raczej zmusić mnie
do oderwania się od niego. Jestem
przekonana, że decyzja, jaką podjął, jest dla niego niełatwa, a dla
mnie jest ciosem, o czym on powinien wiedzieć. Proszę księdza,
już będę kończyła tę długą moją
mowę, tylko jeszcze parę słów
zakończonych wielką prośbą. Ja
nie chcę i nie wyjadę nigdzie, dopóki nie spotkam się z Hawryłką.
Chcę z jego ust usłyszeć, dlaczego ukrywa się przede mną. W tej
rozmowie oddam swój los w jego
ręce. Powiem mu, że nie chcę nigdzie wyjeżdżać i przy nim pragnę pozostać całe moje życie, bo
go kocham. Jeżeli po tym moim
wyznaniu nie da mi żadnej na-
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dziei, uszanuję jego wolę i odejdę. Odejdę, choćby moje serce
miało się rozedrzeć. Ale ja wciąż
żyję nadzieją i chcę spotkania
z nim, bo wiem, że on też mnie
kocha, chociaż nigdy mi tego nie
wyznał... Może ksiądz pomoże mi
w tym spotkaniu?... Błagam!...
I w tym momencie dziewczyną
owładnął spazmatyczny płacz,
który był rezultatem tłumionego
żalu. Kapłan, który cały czas z
uwagą słuchał Rebeki, teraz był
poruszony jej płaczem. – Ależ
pani Rebeko, niech się pani uspokoi, będę starał się pomóc! Ksiądz
mógł wiedzieć, gdzie znajduje się
chłopak, a jeżeli nie wiedział,
miał możność to ustalić. Toteż
gdy dziewczyna uspokoiła się, zapytał, gdzie i kiedy chciałaby się
spotkać z Hawryłką. – Może przy
schronisku, w którym mieszkam
– powiedziała. – Będę niecierpliwie i z nadzieją czekała każdego
dnia. Bardzo bym chciała, aby on
wiedział, że czasu jest mało. Za
tydzień przyjedzie po mnie brat.
Podała dokładny czas odjazdu samochodu, który po nią przyjedzie.
– Obiecuję, że zrobię wszystko,
co w mojej mocy, aby do takiego
spotkania między wami doszło
– powiedział ksiądz. Rebeka podziękowała i odeszła.
Zdarzenia nad stawem (Fragment z „Nad Słuczą”)
Otoczenie szkoły było piękne.
Budynek stał za wsią na niewielkim wzgórzu, a prowadziła
do niego droga wśród wielkich
drzew kasztanowych. Szkołę otaczały bzy i jaśminy. Teren szkoły wraz placem zabaw i gier był
ogrodzony drewnianym parkanem. W pobliżu (między wsią a
szkołą) był staw, a przy nim kilka
pięknych płaczących wierzb. U
brzegu wód stawu gęsto rósł tatarak i oczeret, a goszczące czasami przy brzegu stawu płochliwe
czaple świadczyły, że były tam
ryby. Znajdowało się tam też obfite siedlisko żab, które w upalne
dni tajemniczo i uroczo kumkały
i rechotały, wypełniając wiosenną
ciszę wieczorów i nocy wspaniałym koncertem. Od rana wokół
stawu chodziły bociany, uważnie
szukający tam odpowiedniego dla
nich żeru. Wiosną pływały kaczki
ze swoim żółtawym potomstwem,
wybierające miejsca pokryte seledynową rzęsą. Staw miał swoje
źródełko. Świadczył o nim wypływający strumyk wody, który
wpływał do Słuczy. Poranne mgły
i parująca w upalne dni woda stawu napełniały powietrze łagodną
wilgocią, korzystną dla zdrowia

dzieci i dorosłych. Gdy było gorąco, dzieci i starsi chłodzili sobie w
przybrzeżnej wodzie stawu nogi,
a w czasie zimy było tu lodowisko. Właśnie w związku z tym
lodowiskiem nie sposób pominąć
dwóch groźnych wydarzeń, jakie
tam miały miejsce. A oto pierwsze z nich. Pewien gospodarz w
Brzezinach miał parę roboczych
koni i jednego ogiera. Była zimowa niedziela. Gospodarz postanowił wyprowadzić konie w celu
ich rekreacyjnego przewietrzenia,
czyli ruchu na świeżym, mroźnym powietrzu. Wyprowadził je
na pokrytą cienką warstwą śniegu
zmarzniętą łąkę graniczącej ze
stawem. Większość koni we wsi
nie była wyposażona w podkowy,
bo nie było dróg bitych (brukowanych). Wprawdzie w czasie
zimowej ślizgawicy podkowy
były wskazane, ale chłopi zimą
trzymali konie w stajniach. Tak
więc konie tego gospodarza też
były „bose”. Para koni roboczych
zachowywała się spokojnie. Najpierw się wytarzały, a później
podeszły do stawu i wąchały suchy tatarak i oczeret. Natomiast
ogierek, pełen energii i wigoru,
biegał po łączce z podniesionym
ogonem. W pewnym momencie,
nie widząc stawu pokrytego warstwą śniegu, rozpędzony wbiegł
na lód i po kilku metrach ślizgu
upadł na bok, po czym siłą bezwładu swego cielska prześliznął
na środek stawu. Tu usiłował poderwać się na nogi, ale na skutek
tych prób lód pod nim załamał się
i ogierek wpadł do wody sięgającej mu po szyję. Przerażony, rżał
rozpaczliwie, stawał na tylne łapy
i przednimi usiłował się wydostać
na powierzchnię lodu, ale nogi
oślizgiwały się i pogrążały w wodzie. Obecny przy koniach gospodarz pobiegł mu na pomoc. Widząc, jaka jest sytuacja, podniósł
krzyk, by przywołać sąsiadów.
Wołał: „Ludzie dawajcie długie
drabiny i liny!”. Wkrótce przyniesiono drabiny i mocne konopne
liny. Zbiegło się też dużo ludzi.
Drabiny położono z obu stron
opołonki (tak nazywano przeręblę
lub duży otwór w lodzie), stojący na tych drabinach mężczyźni
opasali liną korpus konia, a dwa
jej końce rzucili na brzeg stawu.
Następnie jedną drabinę wsunięto do wody aż do dna i kilkunastu mężczyzn ciągnęło za liny,
przyciągając konia do stojącej w
wodzie drabiny, a następnie razem z drabiną wyciągnięto ogiera
na brzeg stawu. I tak szczęśliwie
skończyła się ta przygoda. Zdarzyła się jeszcze druga, znacznie

groźniejsza. Otóż był marzec, lód
na stawie utrzymywał się. Dzieci po lekcjach szły ze szkoły do
domu. Gdy przechodziły koło stawu, niektóre z nich weszły na lód,
by się poślizgać. Ania i Marusia
też tego zapragnęły. Trzymając
się za ręce, weszły na lód stawu
i kilka metrów od brzegu próbowały ślizgać się. Wtem Marusia
upadła, a Ania usiłowała ją podnieść i w tym momencie załamał
się pod nimi kruchy już wiosenny
lód. Dziewczynki pogrążyły się w
lodowatej wodzie, sięgającej im
do piersi. Mimo przerażenia i szoku, stały jeszcze na nogach i rozpaczliwie wołały o ratunek. Także
wszystkie obecne tam dzieci podniosły krzyk, ale żadne z nich nie
podjęło akcji ratunkowej, bo to
była pierwsza klasa. Na szczęście,
słysząc ten krzyk, nadbiegł uczeń
czwartej klasy, Witold (wołano go
Wituś). Chłopak, ujrzawszy co się
stało, niezwłocznie ruszył dziewczynkom na ratunek. Podbiegł do
nich, chwycił je za ręce i usiłował
pomóc im wyjść na powierzchnię
lodu, ale w tym momencie lód
załamał się pod nim i znalazł się
w wodzie wraz z nimi. Dzielny
chłopak nie stracił głowy. Stojąc
w wodzie, kolejno unosił dziewczynki i gdy były na powierzchni
lodu popychał każdą do brzegu, a
tam inne dzieci podawały im ręce,
chwytały za odzież i wyciągały
na brzeg. Jednak Wituś sam miał
trudności, aby wyjść z wody. Gdy
odbił się nogami od dna stawu i
usiłował rękami i kolanem sięgnąć krawędzi lodu, kolano się
ześliznęło i znów stał w wodzie.
Na szczęście ze szkoły nadbiegł
pan Robert, który usłyszał krzyk
dzieci i wbiegł na lód, by ratować
chłopca. Pod nim też załamał się
lód, ale zdołał on chwycić Witusia za ręce i wyjść z nim na brzeg
stawu. Pan Robert kazał Witusiowi biec do szkoły, sam zaś porwał
w ramiona Anię i Marusię i ile
mu sił starczyło, biegł z nimi do
szkoły. Tam zdjął mokrą odzież
z dziewczynek i owinął je własnym płaszczem, po czym zajął
się chłopcem. W tym czasie pod
szkołę zbiegło się dużo ludzi.
Przybiegli też rodzice Ani i Marusi. Kazimierz pobiegł do domu po
pierzynę, którą Martynka owinęła
Anię i ponieśli ją do domu. Dzięki różnym kuracjom: nacieraniu,
oklepywaniu i okładom dziecko
nie rozchorowało się i ustąpił
wstrząs psychiczny. Marusię też
wykurowano. W szkole i w całej wsi Wituś stał się bohaterem.
Za sprawą pani Matyldy władze
oświatowe uhonorowały go Dy-
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plomem Bohaterskiego Ratownika. W celu publicznego wręczenia
mu dyplomu w świetlicy szkolnej
zebrali się wszyscy uczniowie i
ich rodzice. Pani Matylda wygłaszała właśnie laudację związaną z
dyplomem. Wituś, słysząc, że to
wszystko jest o nim i dla niego,
był bardzo skrępowany i w kulminacyjnym momencie, kiedy miał
być poproszony na scenę w celu
wręczenia mu dyplomu, uciekł i
ukrył się w oborze wśród krów,
które pasał, za co później oberwał
od swego opiekuna. Chłopak ten
był sierotą, ofiarą wojny. Jego
ojciec, Jan Grabowski, zginął w
czasie próby ucieczki od bolszewików, matka umarła na czarną
ospę. Dziecko zostało przygarnięte przez mieszaną rodzinę:
ojciec Polak, matka Ukrainka,
która przeszła na katolicyzm.
Małżeństwo to miało dwoje dzieci młodszych od Witusia, którymi
on się opiekował, gdy rodzice
wychodzili z domu do pracy w
polu. Matka traktowała Witusia
tak samo jak swoje rodzone dzieci. Chroniła go przed surowością
swojego męża, który odnosił się
do chłopca gorzej niż do własnych dzieci. Chłopak to czuł i
wiedział, gdzie jest jego miejsce
w tym domu. Jedynie dzięki temu,
że żona gospodarza lubiła go i zastępowała mu matkę, dziecko dobrze znosiło warunki życia przy
tej rodzinie. Gdy Wituś podrósł,
gospodarz zatrudniał go do pilnowania bydła na pastwisku. W
roku szkolnym zobowiązany był
posyłać chłopaka do szkoły, bo
takie było polskie prawo, ale po
lekcjach musiał Wituś pilnować
krów na pastwisku i w takich polowych warunkach odrabiał też
zadane lekcje. Mimo to był dobrym uczniem, a pani Matylda
oceniała go jako dziecko bardzo
zdolne. Szczególnie wyróżniał
się Wituś w pracach ręcznych i
w sprawności fizycznej podczas
zajęć gimnastycznych i w trakcie
gier sportowych. Kazimierzowie
wdzięczni za uratowanie Ani,
zastanawiali się, czy nie porozumieć się z opiekunami Witusia w
sprawie adoptowania go jako ich
syna, mieli bowiem tylko jedno
dziecko – Anię. Sprawa ta wymagała też zgody samego Witusia.
Na razie wstrzymywali się z tym
pomysłem, obdarowując chłopca
prezentami, takimi jak buciki i
ubranka.
P/w napisane w oparciu o rozmowy z Feliksem Trusiewiczem w
2018 r., jak i udostępnione przez
niego materiały.
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Dlaczego zapomniano o żołnierzach WP
pomordowanych przez bojówki OUN?
Redakcja

...dokończenie ze strony 1

Czy dlatego, że poddano ich torturom i upokorzeniu? To przecież
byli żołnierze Wojska Polskiego z
różnych regionów Polski, którzy
po bojach z Niemcami cofali się
na ostatni skrawek wolnej Rzeczypospolitej. Tam dopadł ich
wróg niespodziewany, znienacki,
obdzierając ich nie tylko z mundurów, ale przede wszystkim z
godności, bo dla tych wrogów
pozbawienie życia było za mało.
Żołnierze Ci nie mają grobów,
nikt nie pali im zniczy, ani nie
wystawia warty honorowej.
Dlaczego? Czy dlatego, że ich
kości walają się gdzieś w lesie, na
bagnie, w rzece lub rozdmuchał
je wiatr, po spaleniu w jakiejś stodole. To pytanie do naszego prezydenta, zwierzchnika Wojska
Polskiego, do premiera rządu,
zwierzchnika ministra obrony
narodowej i ministra do spraw
kombatantów. To pytanie skierowane jest również do szefa
IPN, dlaczego ta sprawa nadal jest na marginesie historii.
Dlaczego 1 listopada w” Święto
Zmarłych” i 11 listopada podczas
obchodów „Narodowego Święta
Niepodległości” nie przewidziano upamiętnienia tych żołnierzy?
Państwo Polskie powinno się
wstydzić za tą amnezję, celową
lub nie zamierzoną. Jest jednak
w naszym kraju takie miejsce jak
Zielonogórska Łężyca, gdzie
od 10 lat, co roku prywatni fundatorzy dokonują odsłonięcia tablic, umieszczanych na pomniku
Ofiar Ludobójstwa, upamiętniających ofiary tej zbrodni z lat 1939
-1947. 5 października br. pani
Beata Pachnik - Łodzińska razem z mężem, nie tylko odsłoniła tablicę poświęconą” Pamięci
żołnierzy Wojska Polskiego –
uczestników wojny obronnej
1939 roku „, ale zaprezentowała
stosowny materiał historyczny,
który udostępniamy poniżej, by
przypomnieć tym wszystkim co
zapomnieli.(bs)
1 września 1939 r. wojska III
Rzeszy Niemieckiej zaatakowały
Polskę i już po kilku dniach krwawych walk ujawniła się ich przewaga. Na ziemiach polskich zapanował chaos. W kierunku granicy
rumuńskiej ciągnęły kolumny
wojska i tłumy uchodźców. Jednocześnie pancerne zagony wojsk
Wehrmachtu przesuwały się na
wschód. Osłabienie państwa
natychmiast wykorzystały bojówki Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów, które napadały
na polskie wsie, rabowały i mordowały miejscową ludność oraz
uciekinierów z Polski centralnej,
atakowały cofające się jednostki

Wojska Polskiego. Oprócz wspomnianych bojówek działał wówczas również sformowany latem
1939 r. przez Abwehrę Legion
Ukraiński pod dowództwem Romana Suszki, liczący około sześciuset żołnierzy. Politycznym
zwierzchnikiem Legionu była
OUN.
We wrześniu 1939 r. okazało się,
że Polska oprócz dwóch potężnych wrogów zewnętrznych ma
trzeciego wroga, wewnętrznego
– mniejszości narodowe. W wielu kresowych miejscowościach
Ukraińcy oraz Żydzi budowali
bramy powitalne i organizowali
ceremonie przywitania armii niemieckiej, a później Armii Czerwonej. Nacjonaliści ukraińscy,
dążąc do stworzenia jednolitego
etnicznie państwa, Rzeczpospolitą uważali za wroga i już na
początku wojny bez skrupułów
mordowali Polaków, co uczyniło
z nich faktycznych sojuszników
nazistowskich Niemiec. Dziś, z
powodu tzw. „banderowskiego
odrodzenia” na Ukrainie, należy
nieustannie o tym przypominać.
Oto wybrane przykłady mordów
dokonanych przez ukraińskich
nacjonalistów na polskich żołnierzach.
W połowie września 1939 r. w
miejscowości Bystrzyca w woj.
lwowskim faszyści z Legionu
Ukraińskiego spalili żywcem 40
jeńców, żołnierzy Wojska Polskiego.
17 września 1939 roku, w dniu
agresji Związku Sowieckiego na
Polskę, bojówki OUN z udziałem
chłopów ukraińskich dokonały
napadów na ludność polską oraz
żołnierzy WP w kilkuset miejscowościach Wołynia, Małopolski
Wschodniej oraz Lubelszczyzny,
między innymi:
– We wsi Dryszczów (pow. Brzeżany, woj. tarnopolskie) bojówka
OUN rozbroiła około 20 żołnierzy WP, którzy od strony Złoczowa szukali przejścia przez wieś
Koniuchy do granicy, a następnie
wszystkich wymordowała w pobliskim lesie.
– We wsi Jasienica Solna (pow.
Drohobycz, woj. lwowskie) bojówkarze OUN otoczyli odpoczywających w stodole 15 żołnierzy
WP i żywcem ich spalili.
– We wsi Taurów (pow. Brzeżany) bojówka OUN rozbroiła i wymordowała 20-osobowy oddział
żołnierzy WP podążający do granicy z Rumunią, zrabowała konie
oraz sprzęt wojskowy wieziony
na 12 wozach.
– We wsi Żuków (pow. Brzeżany) bojówka OUN zamordowała
8 żołnierzy WP śpiących w stodole.

– We wsi Potutory koło Brzeżan
w zasadzce na kolumnę samochodów jadących do granicy bojówka OUN zabiła 32 polskich żołnierzy, a 50 zostało rannych.
– W majątku Romanówka (pow.
Łuck, woj. wołyńskie) 17 września chłopi ukraińscy ze wsi Nemir i Tychotyn zażądali złożenia
broni przez oddział WP. Po odmowie w dniu 18 września wraz
z sowieckim oddziałem zaatakowali polskich żołnierzy, pojmali i
po torturach potopili w pobliskiej
rzece Stochód.
– We wsi Majdan (pow. Drohobycz) miejscowi bojówkarze
OUN, którymi dowodził Stepan
Hubysz, rozbroili i zamordowali
20 żołnierzy WP idących do granicy.
19 września we wsi Schodnica
(pow. Drohobycz) bojówkarze
OUN rozbrajali grupki żołnierzy
WP idących do Rumunii i zamykali w drewnianym baraku, który
potem oblali benzyną i podpalili
– żywcem spłonęło 50 żołnierzy.
W dniach od 16 do 20 września
w rejonie wsi Narajów (pow.
Brzeżany) bojówki OUN wyłapały, rozbroiły i wymordowały około 80 polskich żołnierzy i kilku
kapelanów.
W okresie od 16 do 20 września
w rejonie Żukowa(pow. Borszczów, woj. tarnopolskie), według
świadków zginęło ok. 1000 żołnierzy oraz cywilnych uciekinierów z centralnej Polski.
W dniach od 17 do 20 września
w osadzie wojskowej Borowicze
(pow. Łuck) Ukraińcy ze wsi Topólno oraz okolicznych wsi zabili
około 50 żołnierzy WP.
Od 17 do 20 września we wsi
Byszki (pow. Brzeżany) ounowcy
po okrutnych torturach zamordowali przy użyciu siekier, noży i
bagnetów 250 żołnierzy, ponadto
na polu między Byszkami a Potokiem zamordowali 30 polskich
żołnierzy z ich kapelanem.
Około 20 września w okolicach
Trembowli (woj. tarnopolskie)
Ukraińcy bestialsko wymordowali 14 artylerzystów – żołnierzy
WP.
23 września we wsi Urycz (pow.
Stryj, woj. stanisławowskie)
bojówkarze OUN wspomagając żołnierzy niemieckich spalili żywcem w stodole wziętych
do niewoli 77 żołnierzy 4 Pułku
Strzelców Podhalańskich.
24 września w majątku Husynne (pow. Hrubieszów, woj. lubelskie)sowieci i miejscowi Ukraińcy zamordowali 28 żołnierzy WP
(w tym 3 oficerów).
25 września we wsi Tyszowce (pow. Tomaszów Lubelski,
woj. lubelskie) po nocnej bitwie

sowieci i miejscowi Ukraińcy
okrutnie wymordowali kilkudziesięciu polskich jeńców.
26 września we wsi Niemirówek
(pow. Tomaszów Lubelski)sowieci i miejscowi Ukraińcy zamordowali 17 żołnierzy WP, w tym 14
podchorążych i 3 oficerów.
28 września we wsi Mokrany
(pow. Kobryń, woj. poleskie)sowieci wraz z Ukraińcami zamordowali 18 wziętych do niewoli
oficerów i podoficerów Flotylli
Rzecznej Marynarki Wojennej,
Korpusu Ochrony Pogranicza
oraz piechoty.
28 września Ukraińcy ze wsi
Kodeniec (pow. parczewski, woj.
lubelskie), współdziałając z kilkoma żołnierzami sowieckimi,
zamordowali ośmiu żołnierzy
Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka
Kleeberga. Po kapitulacji Grupy,
czyli po 6 października, urządzali „polowania” na rozbrojonych
wojskowych. Zabili 20 żołnierzy.
Ponadto we wrześniu 1939 r.
miały miejsce liczne mordy o nieustalonej dacie dziennej, w tym
między innymi:
–We wsi Husynne (pow. Hrubieszów)sowieci razem z Ukraińcami z czerwonej milicji zakłuli bagnetami 28 żołnierzy WP, w tym
3 oficerów.
– We wsi Jaśniska (pow. Gródek Jagielloński, woj. lwowskie)
miejscowi Ukraińcy spalili żywcem w stodole 32 żołnierzy WP.
– We wsi Łapszyn (pow. Brzeżany)nacjonaliści ukraińscy utworzyli samozwańczy „sąd”, który
wydawał wyroki śmierci na polskich żołnierzy, powracających
z wojny. Specjalnie utworzone
bojówki zajmowały się łapaniem
żołnierzy na szosie ze Lwowa
do Brzeżan, których rozbrajano i
dostarczano do wsi. Tam ich torturowano, a potem zabijano. Akcją kierował Iwan Bożykowski,
nauczyciel fizyki ze szkoły podstawowej w Brzeżanach. Liczba
ofiar jest nieustalona.
– We wsi Olesin (pow. Brzeżany)
zamordowano około 30 żołnierzy
i oficerów WP.
– W miasteczku Poryck (pow.
Łuck)na Wołyniu bandyci z OUN
zakopywali w dołach polskich
żołnierzy rozebranych do naga i
związanych drutem kolczastym.
Gdy bawiące się nieopodal polskie i ukraińskie dzieci postanowiły odkopać męczenników, bandyci rozstrzelali wszystkie dzieci
oraz ich rodziców.
– We wsi Potok (pow. Brzeżany)
zamordowano od 500 do 700polskich żołnierzy, tam jest wspólna
ich mogiła.
– We wsi Żupanie (pow. Stryj,

woj. stanisławowskie) miejscowi
bojówkarze OUN zamordowali
16 żołnierzy WP, którzy przyszli
z Węgier, chcąc wrócić do swoich
domów.
***
Pochylenie się nad daniną życia
wszystkich Obrońców naszej Ojczyzny i uczczenie Ich pamięci
jest powinnością Państwa Polskiego. Niestety, żołnierze wojny
obronnej 1939 roku, którzy zginęli na Kresach z rąk ukraińskich
nacjonalistów, to ofiary niemal
zupełnie zapomniane, zepchnięte
na margines badań historycznych
oraz nieistniejące w świadomości polskiego społeczeństwa. Nie
znalazło się dla nich miejsce w
uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 lipca 2016
roku, zawężającej czas trwania
ukraińskiego ludobójstwa do
lat 1943-1945, czyli do okresu
największego nasilenia zbrodni. Tymczasem bestialskie wymordowanie przez Ukraińców w
kilkunastu miejscowościach na
Kresach we wrześniu 1939 roku
wszystkich lub prawie wszystkich mieszkańców ze względu
na ich narodowość, a także polskich żołnierzy, bezwzględnie
należy uznać za ludobójstwo.
Wspomniana uchwała nie obejmuje również polskich żołnierzy,
którzy zginęli z rąk OUN-UPA w
latach 1945-1947, a w tym w operacji „Wisła”.
Relacje między Polakami a
mniejszością ukraińską we Wrześniu 1939 roku zgodnie ze stereotypem poprawności politycznej
ukazał podczas niedawnej oficjalnej wizyty w Warszawie, w
przededniu 80. rocznicy wybuchu
II wojny światowej ,prezydent
Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Podkreślając współudział Ukraińców w walce Polaków z Niemcami, stwierdził: „Wtedy naród
polski walczył o swój kraj; do
walki stanęło z Polakami tysiące
Ukraińców. Wielu oddało swoje
życie w imię obrony Polski”. Nie
kwestionując patriotyzmu żołnierzy polskich narodowości ukraińskiej, musimy jednak pamiętać
o licznych aktach zdrady, jakich
już na początku wojny dopuścili
się przedstawiciele mniejszości
ukraińskiej, kolaboranci zarówno najeźdźcy niemieckiego, jak
i sowieckiego. Wskutek tej zdrady z rąk ukraińskich obywateli II
Rzeczypospolitej zginęło wielu
polskich żołnierzy – bohaterskich
obrońców naszej Ojczyzny. Dziś,
w osiemdziesiątą rocznicę ich
śmierci, pragniemy złożyć im
hołd. Cześć ich pamięci!
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Nie zabijaj Kim byli Hajdamacy?
Redakcja

Nie zabijaj. Nacjonalizm i ludobójstwo na Kresach wobec Kościoła, etyki chrześcijańskiej i
zasad humanizmu, red. Włodzimierz Osadczy, Adam Kulczycki, Warszawa– Lublin 2018,
396 s. + 20 s. wkł. zdj., ISBN:
978-83-8098-693-0
Publikacja omawia zagadnienie ludobójstwa dokonanego
przez nacjonalistów ukraińskich
na ludności polskiej w trzech
ujęciach: teoretyczno-filozoficznym, opisu faktów historycznych
oraz odniesienia do współczesności. Autorami poszczególnych
artykułów są cenieni specjaliści
badający to zagadnienie.
Wiele lat upłynęło od sesji naukowej jaką zorganizowało w
2013 roku Centrum Ucrainicum
KUL, „Nie Zabijaj. Kościół
wobec ludobójstwa”. Była to
pierwsza sesja poruszająca kwestie etyczne w dyskusji dotyczącej ludobójstwa banderowskiego na Wołyniu i w Małopolsce
Wschodniej. Prof. Włodzimierz
Osadczy zapamiętał to jako wiel-

Redakcja

kie wydarzenie:
– Wybrzmiały dotychczas nieznane, a ważne tematy w kwestii ludobójstwa, m.in. dane czy analizy
od strony teologicznej, etycznej,
w tym wskazujące na to, że ostrze
nienawiści i destrukcji ideologii
nacjonalizmu ukraińskiego było
skierowane w sacrum w postaci
łacińskich kościołów, duchowieństwa. Warto przypomnieć m.in.
cenny referat przygotowany przez
panią Ewę Siemaszko. Wiemy też,
że temat ludobójstwa wzbudza
pewne kontrowersje pod względem możliwości kanonizacji ofiar
– są pewne głosy ws. oddania życia przez prawie 200 kapłanów i
sióstr zakonnych, według których
był to raczej czyn patriotyczny,
a nie akt wiary. Ojciec Wiesław
Bar zabrał tam głos jako ekspert, kanonista, który poprzez
analogie rozstrzygnął tę kwestię.
Referaty wygłoszone na tej sesji
składały się zatem na niezwykle cenny tom pokonferencyjny.
Długo przyszło nam czekać na tą
publikację, widać nie wszystkim
ona pasowała, niestety nie jest to
odosobniony przypadek.

Według wikipedii: Hajdamacy
(ukr. гайдaмаки), lp. hajdamaka
(z tureckiego hajdmak – rabować,
grabić, ścigać, pędzić) – uczestnicy zbrojnych napadów rozbójniczych na terytorium Ukrainy Prawobrzeżnej w składzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII
wieku. Wywodzili się ze zbiegłego
ukraińskiego chłopstwa, zubożałych mieszczan i Kozaków zaporoskich, łączyła ich wspólna profesja – na co dzień działali w luźnych grupach trudniących się rozbojem i napadami .” Hajdamacy
weszli do literatury miedzy innymi poprzez historyczny poemat
o koliszczyźnie, ukraińskiego
poety Tarasa Szewczenki „Haj-

damaky” ( 1841 r.). Poemat ten
wzbudził kontrowersje i sprzeciw Polaków i Rosjan. Szewczenko sławił ich jak walczyli
z Rzeczpospolitą, bo tam była
wtedy władza. Hajdamacy, Iwan
Gonta, Maksym Żeleźniak – to
przywódcy tych różnych rokoszy,
buntów ukraińskich. Tak narodził
się pierwowzór krwawych bohaterów Ukrainy. Wydawca książki,
Lucyny Kulińskiej, która ukazała
się 15 października br., napisał:
Ruina? jedynym była rezultatem
chmielnicczyzny, ruina była jedynym ideałem hajdamaczyzny? Nic
ludzkiego nie znajdziemy w hajdamakach, ani w archiwach ówczesnych, ani w pismach hajda-

mackich, ani w podaniach starych
dziadów ukraińskich? Nie takim
był Gonta, jakim go odmalował
poeta, nie tacy byli panowie, których Gonta powyrzynał, popalił i
pomordował, nie taka była Ukraina, jakby się komu tego chciało,
nie tak zapatrywała się Ukraina
na hajdamaków, jak wyśpiewywał
Szewczenko i ani popi, ani poważni ludzie, ani trzeźwi włościanie,
nie przyczyniali się do rozbojów
Gonty i Żeleźniaka? Także w rosyjskim „Tarasie Bulbie” Gogola
zmyśleni są „ tacy Kozacy i Lachy
„ jakich nigdy nie było i być nigdy
nie mogło? Pantełejmon Aleksandrowicz Kulisz (1819-1897)

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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Umarłym daj wiecznypokój
i światłość wiekuistą za to,
że na swój sposób kochali
ową
ziemię
Bożena Ratter
Umarłym daj wieczny pokój i
światłość wiekuistą za to, że na
swój sposób kochali ową ziemię
Obecność blisko miliona mieszkających i pracujących nad Wisłą
Ukraińców wyznacza początek
końca Polski monoetnicznej –
napisał Marek Rabij w Tygodniku Powszechnym.
Tak bezkrytycznie fałszywa teza
jest efektem celowej propagandy
prowadzonej przez redakcję Tygodnika Powszechnego albo wynikiem braku wiedzy piszącego i
braku nadzoru redaktora tygodnika . Bardzo podważa wiarygodność pisma.
Wystarczy zapytać Piotra Tymę
jak liczna jest od 1945 roku
mniejszość etniczna/ narodowa
ukraińska i ile publicznych środków z naszych podatków otrzymują Ukraińcy od dziesiątków
lat, ilu jest Ukraińców, którzy
przyjechali w wagonach ekspatriacyjnych już z tożsamością
polską, ilu zmieniło nazwiska by
ukryć ukraińską tożsamość.
Zajrzeć można do danych Głównego Urzędu Statystycznego,
obejrzeć raporty z dokonywanych
spisów ludności. Według spisu z
2011 roku mamy 9 mniejszości
narodowych (Ukraińcy, Białorusini, Czesi, Litwini, Niemcy,
Ormianie, Rosjanie, Słowacy,
Żydzi) i 4 mniejszości etniczne:
Karaimowie, Łemkowie, Romowie, Tatarzy.
Czy trudno wymagać od piszących w interesie innych nacji,
by korzystali z ogólnodostępnej
wiedzy?
Wrogowie polskiej tożsamości
stawiając fałszywe tezy fałszywie uzupełniają wiedzę Polaków, którym tej wiedzy nie
przekazała Polska Ludowa, III
RP i obecna RP.
Andrzej Chciuk pisze o wielonarodowej, wieloetnicznej Polsce
przed wojną: „ludzie tam zawsze
dzielili się na przyjaciół znajomych i nieznajomych. Nieznajomy wszakże naprzód był człowiekiem, zanim jeszcze był Polakiem,
czy Ukraińcem, czy Żydem, czy
Niemcem. Ten najprawdziwszy
humanizm mogła wywołać tylko
sztuka tak zgodnie tu od wieków
istniejąca, sztuka wielu narodów,
z wielu stron świata i tradycji
się wywodząca, a współżyjąca
tu w jakiś jedyny i niepowtarzalny sposób, wszystkim potrzebna,
wtopiona w krajobraz i w ludzkie
odczucie piękna i godności, tym
odczuciem afirmowana. I systemem naczyń powiązanych znów
tworząca humanizm. To chyba
jest rola sztuki.”
Wieloetniczność nie odpowiadała Ukraińcom, skutecznie ją

wymordowali!!!!.
W latach 1939-1947 bandyci z
OUN UPA wspierani cywilną
ludnością (sąsiadami) dokonali
masowej zbrodni ludobójstwa na
200 000 obywateli polskich narodowości polskiej, ormiańskiej,
romskiej, czeskiej, niemieckiej,
na polskich Żydach zamieszkujących Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej i na 80 000 Ukraińców
nie godzących się na haniebną
eksterminację. Mordowali jako
czarne służby policyjne zarówno
sowieckie jak i niemieckie, jako
członkowie SS Galizien wespół
z niemieckim Wermachtem, Einsatzkommandos, jako leśni bandyci.
Jak pisze Leon Żur „Polacy na
tych terenach, poddawani eksterminacji nawet nie myśleli już
o przeżyciu. Wśród dzieci i młodzieży odbywały się poważne
rozmowy o śmierci, o rychłym,
odejściu z tego okrutnego świata.
Naszym pragnieniem była śmierć
lekka. Mówiło się, wprost, że z
rąk Niemców lżej będzie umierać, gdyż mieli, z czego strzelać.
Ukraiński bandyta natomiast odrąbywał głowę siekierą, przebijał
widłami. Z rozłupanymi piersiami i poranionym ciałem wrzucał
ofiarę do mrowiska, aby konała
bardzo długo i w strasznych męczarniach. Nierzadko ukraińscy
nacjonaliści pojmanych Polaków
wieszali za ręce na drzewach i
pod nogami rozpalali ognisko.
Dlatego na samą myśl o tych
okrucieństwach, tak starsi, jak i
młodzi, popadali w apatię i odrętwienie.”
Do monoetniczności Rusini/
Ukraińcy dążyli od wieków, o
czym świadczy poemat Tarasa
Szewczenki i późniejsze dokumenty.
Odkrycia jakie poczyniłem w r.
1913 w tajnym archiwum zarządu głównego Ostmarke¬nvereinu
w Berlinie o istniejącym już 10 lat
przeszło spisku między tą mafią
krzyżacką nowoczesną a polityczną reprezentacją tzw. ukraińskiego stronnictwa, przekonały
mnie, że znaczna część Rusinów
galicyjskich pod wpływem nie
przebierających w środkach
agitatorów przestała nam być
„bratnim” narodem, za jaki u nie
znających stosunków lub łudzić
się lubiących Polaków Rusini nie
przestali dotąd uchodzić, że szukała i znalazła skorą a wydatną
pomoc u naszego największego
wroga, a zarazem rasowego wroga Słowiańszczyzny, u Prusaków
oficjalnych i nieoficjalnych, że
oni wspólnie z nim sprzysięgli się
na naszą zgubę, aby przy niedalekiej wojnie Niemcom otworzyć
bramę na wschód po przez daw-

ne dzierżawy naddnieprzańskie
Rzeczypospolitej, a nas pozbawić
na zawsze całej Wschodniej Małopolski, Chełmszczyzny i Podlasia. Szatański plan ten zyskał
chwilową realizację w traktacie
brzeskim, który w pełni potwierdził machinacje, ujawnione w
moich rewelacjach ogłoszonych
pól roku przed wybuchem wojny światowej. To, co się stało w
dzień Wszystkich Świętych we
Lwowie i trwało przez dni 21,
było dalszą konsekwencją tych
machinacji i smutnym ich epilogiem. Byłem poniewolnym jego
świadkiem - pisał na Kartach Pamiętnika „Z dni grozy we Lwowie (od 1-22 listopada 1918 r.)”
Franciszek Salezy Krysiak, który
służbowo przyjechał do Lwowa
w październiku 1918 r..
A kolejne konsekwencje to morderstwa polityków i urzędników
w II RP łącznie z zamachem na
Piłsudskiego i smutny epilog w
postaci ludobójstwa, okrutnego
cierpienia, ograbienia, okaleczenia fizycznego, psychicznego i
wypędzenia z traumą przenoszoną na kolejne pokolenia.
Na pytanie telewidza, dlaczego
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przeznacza dotacje na budowę muzeum getta a
nie Muzeum Ziem Wschodnich
RP, minister odpowiedział:
będę wspierał budowę muzeum
getta, będę budował instytucję,
która będzie zajmowała się pamięcią o zamordowanych przez
Niemców 400 000 Żydów, którzy
w Warszawie mieszkali , cierpieli i zostali zamordowani. To byli
polscy obywatele żydowskiej narodowości i ja to robić będę.
Panie Ministrze, 200 000 zamordowanych przez nacjonalistów
ukraińskich to też polscy obywatele. Wśród nich byli tzw. „bieżeńcy” czyli ci, którzy po ataku
Niemiec 1 września 1939 roku
uciekli na wschód oraz polscy
żołnierze, którzy po zakończeniu
kampanii wrześniowej wracali do
domu. Mordowani jak oddział
NSZ kapitana Flamgo.
Panie Ministrze, czy zamieszkali
na Ziemiach Wschodnich obywatele polscy różnych narodowości
i różnych stanów , którzy tworzyli dziedzictwo narodowe przez
600 lat na tych ziemiach, zachowali polską tożsamość narodową,
wywalczyli nam wolność w 1918
roku, budowali i wzbogacali II
Rzeczpospolitą, bronili jej przez
wieki przed najazdami hord barbarzyńców, przed najeźdźcą niemieckim, sowieckim i byli skrycie i oficjalnie mordowani przez
Niemców , Rosjan, Ukraińców,
Litwinów, Łotyszy , wywożeni

na podstawie donosów mniejszości etnicznych i komunistów do
łagrów i obozów koncentracyjnych nie zasługują na Muzeum
? Ta historia musi być utrwalona
w jednym wielkim muzeum,
którego jednym z elementów
jest historia getta w Warszawie.
Czy Żydzi z Izraela i innych części świata przyjeżdżają w celach
edukacyjnych do kilku miejsc w
Polsce czy do jednego Muzeum
Polin w Warszawie, które nawet
nie pamięta o swoich ortodoksyjnych Żydach zamieszkujących
Ziemie Wschodnie a pamięta o
Żydach zamieszkujących Europę
a nie Polskę.
„Były to czasy, kiedy – przed
Czeszkiem i po nim – rody magnackie i szlacheckie, a także bogatsze mieszczańskie budowały
tu kościoły, dwory, zamki, cerkwie, synagogi, zbory ewangelickie, ratusze i inne obiekty jak
figury, nagrobki i kaplice, aby
upamiętnić swój wkład w dzieje tej ziemi, zostawić po sobie
i kulturze złotych czasów zygmuntowskich trwały ślad. Byli
to nie tylko magnaci i królewiątka jak Ostrogscy, Tarnowscy, Zamoyscy, Sieniawscy, Fredrowie,Tarłowie,Kostkowie, Zasławscy,
Herburtowie, Ramszowie, Czarnkowscy, Skarbkowie, Wapowscy,
Sobiescy, Ligęzowie, byli tu i
mieszczanie, i kupcy ormiańscy,
greccy, niemieccy, włoscy i wołoscy, owi Boimowie, Kampinowie, Belerowie i inni, na których
trzeba by wielu ksiąg.
Pozostały po nich wszystkich
nie tylko zamki, takie jak Olesko, Brzeżany, ratusz w Samborze, cerkwie i kościoły w Rohatynie..czy tylko kopuła, krypta,
nagrobek lub ikonostas… nie
mówiąc już o samym Lwowie.
O Lwowie pełnym polskości i
sztuki i w sztuce zgody wielu
narodów. Jakież to cacka były
te zamki w Olesku czy kościoły w Żydaczowie, ta wiekowa
lwowska synagoga Gildene Rojze, czyli Złotej Róży, albo te maski na lwowskich kamienicach
Ubaldinich, ta ościeża na Czarnej
Kamienicy, ów węgar kamienicy
stanclowskiej, attyka na kamienicy królewskiej, święci Roch i
Marcin w Czarnej Kamienicy, a
katedra lwowska, trzy katedry
lwowskie trzech wyznań katolickich, a kolegiata żółkiewska?
Ech, zemścili się kacapy pośmiertnie na hetmanie Żółkiewskim, co to jedyny z obcych
wodzów był w Moskwie i carów
jak barany na powrozie wiódł i
polskiemu królowi pod nogi rzucił, no i Żółkiew Nestorowem
nazwali, nawet nie od wielkiego

Nestora, ale od Nestorowa, słynnego rzekomo lotnika sowieckiego. Zemsta podobno powinna być
słodka, ale taki rodzaj zemsty to
jeszcze jedno ośmieszenie chamstwa autorów tej zemsty.
A te kaplice Boimów, Kampianów, cerkiew wołoska albo ikonostas w cerkwi w Dunajowie?
Cuda, istne cuda. Albo ten kościół
parafialny w Samborze, gdzie
tylko raz wżyciu byłem na ślubie Marysi Chciukówny, samborzanki, z Tadziem Englertem. Był
wtedy tam i Franio Rozynel, elegancki szaławiła, co komponował
różne marsze lotnicze i wojskowe
i kiedyś miał orkiestrę pułkową
pod swoją batutą. Kościół ów nie
tylko miał późniejsze wstawki i
barokowe przeróbki, ale i cudną
pajęczynę gotyckich sklepień,
które mimo kilku pożarów miały stale świadczyć, iż Samborski
kościół parafialny z 9 ołtarzami
w swej diecezji ustępował jedynie przemyskiej katedrze. Kto o
tym pisał? Kuczera oczywiście,
Samborski odpowiednik naszego
Mściwujewskiego.
Wspomnijmy więc tu na wieczną
rzeczy pamiątkę tych wielkich
historyków sztuki jak Gębarowicz, Łoziński, Pagaczewski,
Pirawski, Boniecki, Sinko, Czołowski, lecz nie zapomnijmy i o
tych Kuczerach i innych Mścisiach Mścisławach Mściwujewskich, o tych Maciszewskich,
Charewiczowych, Kozakiewiczowych, Homungach, Swiencickich, Strzetelskich-Grynbergowych, Bałabanach, o tych innych, belfrach prowincjonalnych
i profesorach, emerytowanych
sędziach i dziwakach, majorach w stanie spoczynku, którzy
najczęściej własnym sumptem
wydawali broszury, książki i
całe księgi, by zaświadczyć swą
miłość do tej ziemi, o tych Dutkiewiczach,
Kieszkowskich,
Maksimowiczach,
Balickich,
Starowolskich, o tych znanych
i nieznanych, zapomnianych,
mniej ważnych, tendencyjnych,
obiektywnych i nieraz wrogich
Polakom, ale jednakowo silnie
kochających tę ziemię. Pamiętajmy ich wszystkich. Wszystkich.
Żyjącym daj Boże zdrowie,
umarłym daj wieczny pokój i
światłość wiekuistą za to, że na
swój sposób kochali ową ziemię” . (Andrzej Chciuk Ziemia
Księżycowa).
Muzeum Kresów to miejsce
poświęcone tym wymienionym
przez Chciuka a nie muzeum
pierogów ruskich i barszczu
ukraińskiego.
Bożena Ratter
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Panie Feliksie, OBRONA

Feliksie, Przyjacielu, ... LWOWA
W

Grzegorz Naumowicz
Kiedy w sobotnie przedpołudnie
zadzwonił do mnie Janusz
Horoszkiewicz liczyłem, że
pisząc kolejny tekst chciałby
zapewne coś omówić, a może
zapragnął podzielić się jakąś
ciekawostką, którą przekazał mu
jeden z licznych Wołyniaków z
którymi rozmawia o czasach
II wojny. Niestety tym razem
telefonował jako posłaniec
złych wiadomości. Informacja
o śmierci Feliksa Trusiewicza
była dla mnie niespodziewanym
ciosem,
wyrywającym
z
szarości sobotnich obowiązków
domowych.
Ogarnął
mnie
smutek i pustka, odszedł bowiem
człowiek niezwykły, autorytet
pod
każdym
względem.
Uświadomiłem sobie również,
że wraz ze śmiercią Pana Feliksa
skończyła się pewna epoka.
Miałem zaszczyt znać Pana
Feliksa
blisko
dekadę.
Zainteresowany
losami
samoobrony Huty Stepańskiej
spotykałem
się
wówczas
we Wrocławiu z Edwardem
Pomarańskim. Jak to bywało
w
zwyczaju,
od
swoich
rozmówców
otrzymywałem
namiary
na
kolejnych
świadków historii. Tak trafiłem
do domu na wrocławskich
Swojczycach, gdzie przywitał
mnie szarmancki jegomość.
Stojąc pierwszy raz przed
drzwiami położonego na uboczu
budynku, zakładałem kilka
wizyt, nagranie relacji, zebranie
informacji, jednym słowem
standardowe
postępowanie.
Zasiedliśmy na fotelach i
zaczęliśmy pierwszą poznawczą
rozmowę. Tak zeszło nam
kilka godzin, kiedy Pan Feliks
energicznie wstał, przeprosił i
powiedział „Przecież my mamy
obiad!”. Wówczas też poznałem
jego syna Andrzeja, wiernego
kompana wołyńskich wypraw
Pana Feliksa. Tych kilka godzin
wystarczyło, aby pomiędzy
sędziwym Wołyniakiem, a dwa
pokolenia młodszym potomkiem
Wołyniaków, wywiązała się
trwała – jak pokazała przyszłość
– znajomość, która z czasem
przerodziła się w przyjaźń. Przez
kolejne lata miałem zaszczyt
wielokrotnie odwiedzać Pana
Feliksa, rozprawialiśmy nie
tylko o historii Wołynia czy
literatury, ale i na bieżące tematy
z różnych obszarów. Jego
osoba przyciągała otwartością
i dobrodusznością. Rozmowa
z Panem Feliksem była zawsze
wielką przyjemnością. Szeroka
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wiedza jaką posiadał, wprawa
w prowadzeniu konwersacji
oraz rzeczowa argumentacja
sprawiały, że był wymagającym
rozmówcą
i
dobrym
nauczycielem.
Umiejętność
niezwykle barwnego snucia
opowieść
połączona
z
romantyczną duszą i rzadko
spotykana, wręcz fotograficzna
pamięć ,którymi dysponował,
powodowały, że słuchający
oczami wyobraźni widział gwar
kolorowego targu w Kołkach,
przechadzał się łąkami nad
Korminem, czuł smak pacanki
pieczonej
nad
ogniskiem
podczas zrywki drewna czy też
niepokój młodego człowieka
stojącego
na
warcie
w
Przebrażu.
Swoimi przeżyciami chętnie
dzielił się z młodzieżą i
starszymi,
nie
odmawiał
wystąpień
w
szkołach,
instytucjach, zawsze był chętny
do rozmowy z mediami. Do
końca swoich dni świadczył
o tragicznych wydarzeniach

na Wołyniu, nigdy nie spoczął
w
poszukiwaniu
mogił
zamordowanych
Obórczan.
Dzięki temu, że za namową
kuzynki zaczął pisać, dziś o
losach Pana Feliksa, ale i o
świecie który go otaczał, możemy
przeczytać w kilkutomowej
historii rodziny Trusiewiczów
pt. „Pokolenie”, która jest
jednocześnie
autobiografią.
Część romantycznej duszy Pana
Feliksa wybrzmiewa na kartach
jego powieści, najpełniej w
„Duszohubce”, którą napisał
po pełnym emocji pierwszym
po wojnie pobycie na Wołyniu.
Panie
Feliksie,
Feliksie,
Przyjacielu,
będzie
Ciebie
bardzo brakowało, już brakuje.
Odszedłeś nagle, zamykając za
sobą drzwi do nieistniejącego
już świata, o którym tak pięknie
opowiadałeś. W przeddzień 77
rocznicy tragicznych wydarzeń
w Obórkach dołączyłeś do tych,
o których pamięć walczyłeś
przez całe życie.
Do zobaczenia.

Zanim Polska odzyskała niepodległość, mieszkańcy Lwowa
dzielnie bronili miasta przed
Ukraińcami. Była to bitwa o
stolicę – dla jednych polskości,
dla drugich ich nowego państwa.
Najważniejszą przyczyną konfliktu było dążenie narodu ukraińskiego, potocznie nazywanego
przez Polaków w tamtym czasie
Rusinami, do stworzenia własnego niepodległego państwa
między Sanem a Zbruczem,
czyli na terenie Galicji (Małopolski) Wschodniej. Dzisiejsi
politycy zasiadający w polskim
Parlamencie twierdzą, iż nie istniała Małopolska Wschodnia,
Jest oczywiste oszustwo geograficzne i historyczne.
Ukraińcy po zakończeniu Wielkiej Wojny ujrzeli szansę na
stworzenie własnej państwowości i chcieli ją wykorzystać,
a wiązało się to z rozpoczęciem
konfliktu zbrojnego ze stroną
polską. Obszar Galicji Wschodniej, czyli teren potencjalnego
przyszłego państwa ukraińskiego, według austriackiego
spisu z 1910 r. zamieszkiwało
5 337 mln. osób. Wśród nich 3
791 mln. stanowili Ukraińcy,
770 tys. Polacy, 660 tys. Żydzi.
Większość mieszkańców tego
terenu (aż 82%) zamieszkiwało wsie. Pozostałe 18% ludność
żyło w miastach, z tym jednak,
że większość w nich stanowili
Polacy oraz Żydzi.
Dla Ukraińców najważniejszą
sprawą w stworzeniu swojego
przyszłego miasta było zdobycie
i zajęcie stolicy Galicji Wschodniej – Lwowa. Według wspomnianego spisu z 1910 r. Lwów
liczył 206 tys. mieszkańców.
Język polski jako swój ojczysty
władzom austriackim podało
aż 175 560 osób, zaś ukraiński
(ruski) tylko 21 780 osób. Na
podstawie tych danych można
stwierdzić, że Lwów był niemalże całkowicie polskim miastem,
a o jego roli, rozwoju, admini-

stracji, kulturze decydowali zamieszkujący tam Polacy.
PRZYGOTOWANIA
IŃCÓW DO WALK

UKRA-

Ukraińcy wiedzieli, że wobec niekorzystnej struktury narodowościowej w mieście należy swoją
przyszłą stolicę państwa zdobyć
siłą. Dodatkowo, dotarły do nich
wiadomości o zajęciu przez Polaków Krakowa, słusznie więc
stwierdzili, ze wkrótce przyjdzie
kolej na Lwów.
18 października 1918 r. w mieście
doszło do spotkania wszystkich
ukraińskich posłów do parlamentu austriackiego. Podczas obrad
powołano Ukraińską Radę Narodową, która miała doprowadzić
do stworzenia państwa ukraińskiego. Dzień później Rada wydała rozporządzenie o połączeniu
w jedną całość wszystkich etnicznych ziem ukraińskich monarchii
habsburskiej. Kolejnym politycznym ruchem było powołanie 25
października 1918 r. organu wykonawczego, czyli tzw. Delegacji
Wykonawczej
z dr. Jewhenem Petruszewyczem
na czele. Miał to być przyszły
rząd ukraiński.
Strona ukraińska upatrywała swoje szanse w zdobyciu Lwowa, a
potem stworzeniu własnego państwa nie w sile politycznej, ale
wojskowej. Dzięki korzystnym
rozkazom monarchii habsburskiej, które mówiły o wysyłaniu z
Galicji Wschodniej na front włoski oddziałów złożonych głównie
z Polaków i przemieszczania na
ten teren oddziałów złożonych z
Ukraińców, pod koniec października 1918 r. we Lwowie znajdowało się ok. 12 tysięcy żołnierzy
ukraińskich. Te decyzje władz
Austro - Węgier dobitnie świadczą o poparciu Ukraińców w ich
dążeniach narodowościowych.
Być może była to zemsta Austriaków na Polakach za to, że nie
okazali się oni wiernymi sojusznikami państw Trójprzymierza.

/ Kierownictwo obrony Lwowa
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Wzywa się ludność do spokoju i
posłuchu tym zarządzeniom”.
Kolejna odezwa, jaką wydała strona ukraińska, mówiła o wprowadzeniu w mieście stanu oblężenia.
Zabroniono posiadania broni oraz
wprowadzono zakaz poruszania
się po ulicach po godzinie 18.00.
Strona ukraińska odezwami z
pierwszego dnia walk chciała pokazać, że miasto zostało praktycznie zajęte. Komendantem Lwowa
został płk Mykoła Marynowicz.

Podstawą ukraińskiej siły zbrojnej była tajna organizacja, która
miała za cel podjęcie na własną
rękę walki zbrojnej o niepodległe
państwo ukraińskie. Organizacja
ta rozwijała się w różnych oddziałach armii austro - węgierskiej,
głównie tych stacjonujących w
Galicji Wschodniej.
To właśnie w niej opracowano
plan ukraińskiego wystąpienia
zbrojnego. Jego autorami byli
ukraińscy oficerowie w służbie
c.k. Armii Dmytro Witkowski i
Petro Bubela.
Dodatkowo w walkach o Lwów
Ukraińcy liczyli na Strzelców
Siczowych – oddział wojskowy
podporządkowany formalnie armii austriackiej, składający się 3
tys. żołnierzy.
POLSKA SIŁA WE LWOWIE
Polacy mieszkający we Lwowie doskonale orientowali się
w nastrojach jakie panują wśród
Ukraińców. Posiadali informacje
o przygotowaniach militarnych,
lecz nie potrafili zorganizować
własnych sił w celu odparcia
ataku. Rada Regencyjna 27 paź-

dziernika 1918 r. mianowała dowódcą wojskowym w Galicji gen.
Stanisława Puchalskiego. Dwa
dni później przybył on do Lwowa i nie uczynił nic w celu zorganizowania polskich oddziałów
wojskowych na terenie miasta i
w okolicy. Nie utworzono przede
wszystkim komendy wojskowej,
która koordynowałaby działania
polskich formacji. Lekceważono
też przygotowania strony ukraińskiej.
Na obszarze Lwowa i Galicji
Wschodniej istniały trzy tajne organizacje wojskowe: działająca
od lutego 1918 r. Polska Organizacja Wojskowa (POW), która
liczyła około 300 członków; Polskie Kadry Wojskowe liczące 200
osób na czele z kpt. Czesławem
Mączyńskim oraz działająca pod
osłoną Towarzystwa Wzajemnej
Pomocy Byłych Legionistów organizacja wojskowa, na czele której stał płk Władysław Sikorski.
ATAK NA MIASTO
Ukraińskie oddziały rozpoczęły
walki o Lwów 1 listopada 1918
r. o godz. 3:30 rano. Co cieka-

/ Orlęta Lwowskie

we, na rozpoczęcie konfliktu nie
zareagowały władz e austriackie,
dając w ten sposób przyzwolenie
na działania strony atakującej i
przejmowanie przez nią władzy w
mieście. Nacierające oddziały zajęły bez oporu obiekty wojskowe,
gmachy władz rządowych, autonomicznych, miejskich, a także
budynki poczty oraz banków.
Przerwano również połączenia
kolejowe i telefoniczne Lwowa
z Galicją Zachodnią. Ukraińcom
podczas ataku nie udało się opanować Dworca Głównego.
Na obsadzonych gmachach pojawiły się ukraińskie sztandary
narodowe, a na ścianach domów i
słupach zostały umieszczone odezwy. Jedna z nich, wystosowana
przez Ukraińską Radę Narodową,
brzmiała:
„Wolą ukraińskiego narodu
utworzone zostało na ziemiach
ukraińskich byłej
austro - węgierskiej monarchii
państwo ukraińskie. Najwyższą
władzą państwową jest Ukraińska Rada Narodowa. Z dniem
dzisiejszym objęła ona władzę w
stołecznym Lwowie i na całym terytorium państwa ukraińskiego.

Polskie tajne organizacje wojskowe stopniowo przystąpiły do
mobilizacji swoich sił. Koncentrowały się one m.in. w szkole im.
Henryka Sienkiewicza (gdzie gromadził się batalion kpt. Zdzisława
Tatar-Trześniowskiego), w Domu
Techników oraz w Domu Akademickim. Najważniejszą rzeczą dla
strony polskiej było utworzenie
Naczelnej Komendy Wojsk Polskich we Lwowie, na czele której
stanął kpt. Czesław Mączyński.
Głównym celem w pierwszych
godzinach walk było zdobycie
broni – najczęściej starano się atakować magazyny uzbrojenia oraz
pojedynczych żołnierzy ukraińskich.
Pierwsze starcia miały miejsce
około godz. 10:00 w rejonie szkoły im. Henryka Sienkiewicza.
Doszło wtedy do strzelaniny z
patrolem ukraińskim, który został
wyparty. Dzięki temu polscy żołnierze mogli swobodnie dostarczać zdobytą broń do szkoły. Po
pierwszym dniu walk w rękach
strony ukraińskiej znajdowała
się większa część miasta i niemal
cała Galicja Wschodnia. Polacy
kontrolowali zachodni skrawek
Lwowa i kilka podmiejskich redut obronnych, takich jak Rzęsna
Polska, Sokolniki i Dublany.
DZIAŁANIA DO PIERWSZEGO ZAWIESZENIA BRONI
Rankiem 2 listopada 1918 r. strona polska przystąpiła do działań
ofensywnych. Zostały utworzone
dwie grupy szturmowe łącznie
posiadająe 176 karabinów. Celem
grup było opanowanie Dworca
Głównego i znajdujących się tam
magazynów wojskowych. Natarcie miało zostać przeprowadzone
od północy oraz wschodu. Atak
zakończył się pełnym powodzeniem.
Grupa dowodzona przez kpt.
Mieczysława Borutę - Spiechowicza zdobyła duży magazyn broni
i amunicji (12 tys. karabinów i
2 mln. sztuk nabojów) oraz opanowała cały kompleks Dworca
Głównego. W odwecie Ukraińcy próbowali zdobyć szkołę im.
Henryka Sienkiewicza oraz Dom
Techników, jednak bez powodzenia.
Trzeciego dnia walk Polacy kontrolowali obszar wyznaczony linią: Dworzec Główny – Dworzec
Kleparowski – wzgórza na północ
od ulicy Janowskiej – Cmentarz
Janowski – ulice Bema – Kordeckiego – Leszczyńskiego – Plac
Bilczewski – ulice Chrzanowskiej
– Kopernika – Kadecką – wzgórza Wóleckie i Kulpartowskie –
szosę gródecką – część Dworca
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Czerniowskiego, domknięty ponownie przy Dworcu Głównym.
Dodatkowym atutem po stronie
polskiej było systematyczne napływanie ochotników chcących
walczyć o Lwów.
Tego samego dnia obie strony
podjęły rokowania w celu zawieszenia broni. Nastąpiło ono 3 listopada i było korzystne jedynie
dla strony ukraińskiej, ponieważ
gdyby Polacy walczyli dalej, mogliby opanować centrum miasta.
Ukraińcy po dwóch dniach walk
musieli uporządkować swoje
stany osobowe, ponieważ zwalniani byli żołnierze oddziałów
c.k. armii. W godzinach popołudniowych do Lwowa przybył też
liczący 3 tys. żołnierzy i doskonale uzbrojony oddział Strzelców
Siczowych.
WALKI W DNIACH 4 - 6 LISTOPADA 1918 r.
Poważnie wzmocnieni Ukraińcy
w godzinach rannych 4 listopada
rozpoczęli atak na polskie pozycje. Wywiązały się walki trwające do wieczora niemal na całej
linii frontu. Polskim oddziałom
udało się opanować sytuację oraz
przełamać działania uderzeniowe
Strzelców Siczowym, co było dużym sukcesem. Tego samego dnia
dowódca sił ukraińskich wydał
ostrzeżenie, w którym napisał:
„Ponieważ ludność cywilna
miasta Lwowa bierze udział w
walkach przeciwko wojskom
ukraińskim, strzelając do nich
z okien swych domów, oświadczam i ostrzegam, że mieszkańcy
płci męskiej tego domu, z którego
padnie choćby jeden strzał, zostaną zdziesiątkowani”.
Jak się później okazało, ostrzeżenie Witowskiego było stosowane,
często też zdarzały się egzekucje
w samych domach z których padały strzały. Panował powszechny
terror ukraiński wobec ludności
miasta, głównie w częściach kontrolowanych przez atakujących.
Po powodzeniach na froncie 4 listopada Komenda Główna Wojsk
Polskich wydała spóźniony rozkaz mobilizacyjny, który obejmował mężczyzn w wieku od 17 do
35 lat. Samą sytuację w mieście
Komenda oceniała następująco:
„[…] przedsięwzięcie usunięcia
rusińskich band ze Lwowa przybiera z dnia na dzień coraz szersze
rozmiary, jakkolwiek Rusinom
przybywają na pomoc coraz nowe
siły”.
5 listopada Polacy chcieli wykorzystać swoje powodzenia z dnia
poprzedniego: został wydany rozkaz zaatakowania Cytadeli. Atak
nastąpił rano, jednak był źle przygotowany i w efekcie nie udało
się zdobyć kolejnej części miasta.
Nastąpiła stabilizacja frontu, a
działania ograniczyły się do walk
pozycyjnych.
6 listopada siły polskie liczyły 6022 żołnierzy i 1421 „Orląt
Lwowskich”. Obrońcy Lwowa
zostali podzielony na pięć odcinków: I od ul. Pelczyńskiej po
Wulkę i Szkołę Kadecką, którym
dowodził por. Bolesław Bujalski;
II od ul. Kraszewskiego przez
Ogród Jezuicki do gmachu Dy-
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rekcji Kolejowej przy ul. Zygmuntowskiej – dowodził nim
por. Adam Świerzawski; III od
Ogrodu Jezuickiego(Parku Kościuszki) po Kleparów, którym
początkowo dowodził kpt. Tadeusz Łodziński, a po kilku dniach
rtm. Michał Pomian-Cieński; IV
obejmował Dworzec Główny i
jego przedpola, a dowodzili nim
kolejno por. Jan Schram, por. Ludwik de Laveaux, kpt. Stanisław
Majewski, a od 14 listopada kpt.
Bronisław Pieracki; V szkoła
Henryka Sienkiewicza, dowodził
nim kpt. Karol Baczyński. 7 listopada utworzono odcinek VI, który
znajdował się na lewym skrzydle
obrony od rogatki Janowskiej
po Kleparów i Zamarstynów do
Nowej Rzeźni, a jego dowódcą
mianowano por. Waleriana Sikorskiego.
Następny dzień walk przyniósł
kolejne zawieszenie broni. Przerwa w działaniach została wykorzystana przez stronę polską
na uporządkowaniu własnych sił
oraz na kopaniu linii okopów.
Dużo większe porządki nastąpiły
u Ukraińców. Powołano nowego
dowódcę wojsk we Lwowie, płk
Hryhoryja Kossaka, który przekazał dowództwo kpt. Hnatowi Stefaniwowi. W mieście powołano
również namiastkę ukraińskiego
rządu na czele z Kostem Lewickim.
DZIAŁANIA W DNIACH 7 - 17
LISTOPADA
Zawieszenie broni po raz kolejny zostało przerwane przez stronę ukraińską, która zaatakowała
szkołę im. Henryka Sienkiewicza.
Atak został przez Polaków odparty. W tym dniu w sztabie Komendy Obrony Lwowa powstał plan
natarcia na śródmieście, który w
założeniach był zakrojoną na szeroką skalę akcją odzyskania z rąk
ukraińskich dużej i ważnej części
miasta. Niestety Polakom brakowało doświadczenia w organizowaniu i prowadzeniu tego typu
działań.
Natarcie nastąpiło 9 listopada w
godzinach porannych. Ruszyło
ono ulicą Adama Mickiewicza i
Ogrodem Jezuickim. Polscy żołnierze przed przeprowadzeniem
ataku nie zrobili dokładnego roz-
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poznania rozmieszczenia ukraińskich karabinów maszynowych.
Gdy tylko nieprzyjaciel zobaczył
nacierających Polaków, otworzył
z Pałacu Gołuchowskich i nie
zdobytej Cytadeli silny ogień, pod
którego naporem natarcie załamało się. Przy dużych stratach własnych udało się zdobyć jedynie
gmach Poczty Polskiej. Po tym
ataku kpt. Czesław Mączyński nie
zamierzał przeprowadzać akcji
zakrojonych na szeroką skalę.
13 listopada Ukraińcy przeprowadzili silne natarcie w rejonie
Kulparkowa. Pomiędzy stronami
wywiązała się zaciekła walka. Do
odparcia ataku polskie dowództwo postanowiło wykorzystać
po raz pierwszy w czasie walk o
Lwów szwadron kawalerii „Wilki”, dowodzony przez por. Tadeusza Korab-Krynickiego. W nocy
z 13/14 listopada Ukraińcy rozpoczęli kolejną, największą jak
do tej pory ofensywę: nacierali w
sile 2,5 tys. żołnierzy na Zamarstynów i Kulparków. Walki trwały przez cały dzień 14 listopada,
często dochodziło do potyczek
wręcz. Większe straty w tym ataku poniosła strona ukraińska, nie
zyskując żadnych zdobyczy terytorialnych.
Sytuacja Polaków z dnia na dzień
stawała się coraz trudniejsza,
szczególnie jeśli chodzi o broń.
Tak przedstawiał ją kpt Czesław
Mączyński w apelu o odsiecz dla
miasta:
„Trzeci tydzień trwa już walka o
Lwów. Załoga broni się dzielnie
i choć szczupła nie pozwala dać

się zamknąć, lecz owszem rozszerza stale choć powoli swe obszary. […]. Z amunicją austriacką
manlicherowską nawet źle, bo się
wnet skończy. Jest jeszcze pewien
zapas rosyjskiej, ale i tej na długo
nie wystarczy”.
17 listopada o godzinie 15.00 zostało zawarte porozumienie pomiędzy stronami. Obowiązywało
od godz. 6:00 rano dnia następnego na 48 godzin (przedłużono
je później o kolejne 24 godziny).
Jednym z zastrzeżeń umowy był
zapis, mówiący że „zawieszenie
broni mogą obie strony zerwać
w każdej chwili”, ale pod warunkiem, że przeciwnik uprzedzi o
tym fakcie na trzy godziny przed
spodziewanym atakiem. Co ciekawe, na drugi dzień po podpisaniu rozejmu, Witowski wydał
rozkaz w którym napisał: „W najkrótszym czasie musimy całkowicie opanować stolicę państwa
naszego Lwów”.
NADEJŚCIE
POLSKIEJ

ODSIECZY

We wspomnianym wyżej apelu
kpt. Mączyński napisał: „Ponieważ Lwów jest kluczem dla całej
Galicji Wschodniej, po którego
opanowaniu cała sprawa pomyślnie rozwinąć się musi, prosimy o
najśpieszniejsze wysłanie możliwie największych posiłków […]”.
Prośba ta dotarła do władz w Warszawie.
Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski zarządził przygotowania do odsieczy i 19 listopa-

da 1918 r. mianował gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego
dowódcą wojsk walczących w
Galicji Wschodniej.
Główny wysiłek na rzecz pomocy
broniącemu się miastu podejmował Kraków.
Gen. Roja z oddziałów jakie posiadał pod swoją komendą wydzielił grupę taktyczną pod dowództwem ppłk Michała Karasiewicza-Tokarzewskiego, (foto
poniżej) która ruszyła transportem kolejowym do Przemyśla.
Tam połączyła się ona z działającą już na froncie ukraińskim
grupą mjr Juliana Stachiewicza,
tworząc grupę uderzeniową pod
dowództwem ppłk Tokarzewskiego, liczącą 140 oficerów i 1228
szeregowych.
Po przybyciu odsieczy, ppłk Tokarzewski spotkał się z kpt. Czesławem Mączyńskim. Oficerowie
zaplanowali atak wyzwalający
miasto z rąk ukraińskich, który
przewidywał prowadzenie działań oskrzydlających od północy
i południa. Polskie oddziały zostały podzielone na cztery grupy
uderzeniowe. Natarcie miały wesprzeć trzy pociągi pancerne oraz
lwowskie lotnictwo. Siły polskie
liczyły łącznie 3089 żołnierzy,
ukraińskie zaś 3300.
Atak nastąpił 21 listopada o godzinie 6.00 i mimo zaskoczenia
atakiem Ukraińcy stawili zacięty
opór. Polacy stopniowo przełamywali ukraińskie pozycje. Pod
wieczór stronie polskiej udało się
zająć m.in. Dworzec Łyczakowski. Naczelna Komenda Wojsk
Ukraińskich po całodniowych
ciężkich walkach uznała, że dalszy opór w mieście może doprowadzić do zniszczenia oddziałów.
Dlatego w nocy z 21 na 22 listopada wydała rozkaz opuszczenia
Lwowa. Nad ranem 22 listopada
opór stawiały jeszcze nieliczne
oddziały ukraińskie, które zostały
rozbrojone.
UZNANIE ZA OBRONĘ
W nocy z 24 na 25 listopada do
Lwowa przybył gen. Rozwadowski, a wraz z nim wjechał
pociąg z żywnością oraz opałem. Nastąpiło porządkowanie
miasta po zaciekłej, trzytygodniowej obronie, należało też
godnie pochować poległych.
Jednak wyparcie Ukraińców ze
Lwowa było tylko jedną z wygranych bitew w wojnie o przynależność Galicji Wschodniej.
Bohaterska obrona Lwowa
została doceniona przez wiele
wybitnych osobistości. Joseph
Barthelemy, członek francusko-angielskiej misji wojskowej,
stwierdził:
„Skłaniam nisko głowę przed
kobietami szlachetnymi i bohaterskimi dziećmi, znoszącymi tyle
cierpień i krew przelewającymi,
by głośno stwierdzić, by krzyczeć
na cały świat, że chcą do Polski
należeć”.
Ukraiński pisarz ze Stanisławowa Jurij Andruchowycz napisał:
„W ulicznych walkach 1918 r. we
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Lwowie Polacy wygrali z Ukraińcami przede wszystkim dlatego,
że było to ich miasto – i to nie w
jakimś abstrakcyjno-historycznym wymiarze, ale właśnie w wymiarze konkretnym, osobistym
– to były ich bramy, podwórza,
zaułki, to oni znali je na pamięć
choćby dlatego, że właśnie tam
umawiali się na pierwsze randki
ze swoimi pannami. Ukraińcy w
znakomitej większości pochodzili ze wsi i słabo orientowali
się w obcych sobie warunkach.
Wspierała ich jedynie nieco przebrzmiała idea książęcej świetności naszego Lwowa”.
Najtrafniejsze wydają się jednak wypowiedziane w 1923 r.
podczas przyjmowania honorowego doktoratu na Uniwersytecie Lwowskim słowa Marszałaka Ferdynda Focha:
„W chwili, kiedy wykreślano granice Europy, biedząc się nad pytaniem, jakie są granice Polski,
Lwów wielkim głosem odpowiedział: POLSKA JEST TUTAJ”.
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Bez Kresów nie ma Polski.
Bożena Ratter

SPRAWOZDANIA
TOWARZYSTWA NAUKOWEGO we
LWOWIE pod redakcją PRZEMYSŁAWA DĄBKOWSKIEGO
sekretarza generalnego
Rocznik VI - 1926 Zeszyt 2
NAKŁADEM TOWARZYSTWA
NAUKOWEGO Z DRUKARNI
ZAKŁADU NARODOWEGO
IM. OSSOLIŃSKICH we LWOWIE pod zarządem Józefa Ziembińskiego.
Treść: I. Posiedzenia naukowe
Wydziałów i Sekcyj str. 49. —
Odczyty, referaty i komunikaty:
Kuryłowicz J., Miejsce akcentu
wyrazowego w języku starej Awesty str. 50; Barbag S. E., Pieśni
Fryderyka Chopina str. 54; Chybiński A., Bibliografia dzieł Jacka
Różyckiego, kompozytora z drugiej połowy XVII w. str. 55; Feicht H., ks., Wojciech Dębołęcki,
kompozytor religijny z pierwszej
połowy XVII w. str. 56; Kuryłowicz J., Nowy typ pierwiastków
indo-europejskich str. 57; Lehr
- Spławiński T., Przyczynki do
polskiej morfologii historycznej
str. 60; Sochaniewicz K., Godło
miasta Zamościa, przyczynek do
kultu św. Tomasza w Polsce i genezy godeł miejskich w ogóle str.
62; Hornung J., Nieznany obraz Jana Scholza Wołfowicza str.
63; Prochaska A., Żółkiewski a
szlachta str. 65: Hartleb K., Jan
Zambocki. sekretarz króla Zygmunta I, przyczynki do dziejów
i charakterystyki dworu królewskiego w epoce Odrodzenia str.
69: Persowski Fr., Kształty osad
na prawie ruskiem, polskiem, niemieckiem i wołoskiem w ziemi
lwowskiej str. 75; Lempertówna
G., Typy kraniologiczne Afryki
str. 80; Ulbrich -Kudelska Ł.,
Człowiek młodszego paleolitu str.
81; Rylski J., Granit z Żółtej Turni i Mięguszowieckiego Szczytu w Tatrach str. 81; Hamerska
-Witkiewiczowa M., Granit z
Żłobistego i Miedzianego w Tatrach str. 82; Zych W., Old-Red
podolski str. 82; Halpernówna
E., Czem jest kryształ mieszany? str. 84; Ostersetzerówna
D., O addycyjnych własnościach
kryształów mieszanych str. 85;
Oprócz streszczenia wykładów,
których tematykę i autorów wyszczególniono na wstępie, w
sprawozdaniu szczegóły finansowania Towarzystwa Naukowego,
m.in: Nowa fundacya dra Bolesława Orzechowicza.
P. Dr. Bolesław Orzechowicz, aktem z d. 28 stycznia 1926 złożył
na rzecz Towarzystwa 5649 sztuk
akcyj rozmaitych przedsiębiorstw,
według obecnego kursu łącznej
wartości ok. 14.000 zł., a zarazem
przekazał z rachunku bankowego
kwotę 14.000 dolarów na utworzenie nowej fundacyi Swego
Imienia, z zastrzeżeniem, że ma
się stać czynną w chwili, w której dojdzie do wysokości 200.000
dolarów. Następnie zaś aktem z
12 października 1926 tenże Ofiarodawca przekazał Towarzystwu
dalszą kwotę 10.000 dolarów na
powiększenie rzeczonej fundacyi, która w ten sposób w samych
dolarach wzrosła do wysokości

24.000, nie licząc zwiększenia
jej narastającymi procentami.
Bolesław Orzechowicz, mecenas
nauki i kultury polskiej, człowiek na miarę renesansu (Zbigniew Wawszczak, Cracovia Leopolis) urodził się w maju 1847
roku, w rodzinie lwowskiego
lekarza i filantropa Andrzeja i
Zofii z Obmińskich, działaczki
społecznej i organizatorki szpitali powstańczych w 1863 r.
Dorastając w szacunku dla kultury i nauki polskiej ukończył
studia prawnicze na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie ale zrezygnował z kariery
urzędniczej. Po śmierci ojca w
1885 roku przejął zarządzanie rodzinnym majątkiem Kalników, a
wcześniej, by dobrze nim zarządzać, ukończył Akademię Rolniczą w Hohenheim. Zgromadzone
w majątku środki przeznaczył nie
tylko na finansowe wspieranie
nauki polskiej we Lwowie (najwięcej środków przekazywał na
konto działającego we Lwowie
Towarzystwa Naukowego, na
którego czele stał wybitny uczony, profesor Oswald Balzer).
W wybudowanym pod koniec
XIX dworze stworzył cenne
prywatne muzeum, w skład którego oprócz dzieł zakupionych
podczas licznych podróży wchodziły przedmioty odziedziczone po rodzinie Rozwadowskich
oraz Obmińskich. (Jerzy Piórecki o Bolesławie Orzechowiczu,
pierwszym prezesie Polskiego
Towarzystwa Dendrologicznego).
Na uroczystym posiedzeniu Rady
Miejskiej w dniu 28 sierpnia
1919 roku Orzechowicz przekazał Galerii Lwowskiej prace
wybitnych artystów polskich:
Henryka Rodakowskiego, Leopolda Loeffelera, Stanisława
Chlebowskiego, Artura Grottgera, Jana Matejki, Henryka
Siemiradzkiego, Józefa Brandta
, Alfreda Wierusza-Kowalskiego, Jacka Malczewskiego, Teodora Axentowicza, Stanisława
Wyspianskiego, Witolda Pruszkowskiego, Juliusza i Wojciecha
Kossaków, Władysława Bakałowicza, Aleksandra Kotsisa,
Włodzimierza Tetmajera, Juliana
Fałata oraz Jana Stanisławskiego.
O
zbiorach
przekazanych
dla
miasta
Lwowa
tak pisze Aftanazy (1996):
Najcenniejsze wyroby z brązu
i srebra zrabowali Rosjanie w
czasie swego odwrotu w maju
1915 r. […] Po 1920 r. zgodnie z
życzeniem właściciela, kolekcja
jego nie powróciła już do Kalnikowa, lecz pozostała we Lwowie
jako fundacja. Ulokowano ją w
pięknych wnętrzach dawnego
pałacu znanego pisarza Władysława Łozińskiego przy ul. Ossolińskich 3. Podarowana gminie
miasta Lwowa, miała po wieczne czasy stanowić nierozerwalną odrębną całość pod nazwą
Zbiory Bolesława Orzechowicza.
Uniwersytetowi i innym instytucjom we Lwowie Orzechowicz
przekazał bogate zbiory książek.
Zbiór obrazów malarzy polskich
i europejskich podarowanych

przez niego dla miasta Lwowa liczył kilkaset sztuk. Wśród
dzieł sztuki przekazanych dla
Muzeum Narodowego im. Króla
Jana III Sobieskiego we Lwowie było między innymi około
siedemset sztuk broni palnej i
siecznej z XVII i XVIII w. oraz
bogate kolekcje monet polskich,
zwłaszcza z mennicy lwowskiej,
rzędy końskie i siodła, srebra,
odlewy z brązu, wyroby ludwisarskie, szkło artystyczne, tabakierki, porcelana, hafty, pasy
kontuszowe, miniatury i sylwetki
portretowe, zegarki, rzeźby marmurowe (ogółem ponad 7 tysięcy
eksponatów). Wśród darów były
też meble, głównie w stylu empire i biedermeier, piękny komplet
czeczotkowy i barokowe fotele.
Jako wyraz wdzięczności społeczeństwa za złożony dar, w
dniu 15 września 1921 roku
Rada Miasta podjęła uchwałę o
uznaniu Bolesława Orzechowicza za honorowego obywatela miasta Lwowa. Z tej okazji
oraz aby uczcić otwarcie zbirów dla szerszej publiczności,
zorganizowano wystawę (Alicja Jagielska Burduk, Dariusz
Markowski Acta Universitatis
Nicolai Copernici, Toruń 2011).
W tymże roku nadano mu tytuł
doktora honoris causa Wydziału
Prawa i Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Podczas tej
uroczystości Bolesława Orzechowicza opisał Juliusz Makarewicz:
Twoje imię należy do historii narodu polskiego, do
dziejów kultury i nauki polskiej jako jej pomnożyciela.
Nazwisko Twe zapisano już na
karcie historii złotemi zgłoskami
obok
Ossolińskich,
Czartoryskich,
Lubomirskich,
Dzieduszyckich i tylu innych,
wielkodusznych
fundatorów,
mecenasów sztuki i nauki…
To nasza historia, to nasze serce tam na Kresach. Bez Kre-

sów nie ma Polski. Musimy
mieć tam łatwy dostęp – to
ostatni komentarz komandora Wiktora Węgrzyna w filmie
„Kochał Polskę i ty ja kochaj”.
Niestety, nie mamy łatwego
dostępu, a nawet w ogóle nie
mamy nie tylko we Lwowie,
Stanisławowie, Żółkwi …ale i
w Polsce dostępu do wspaniałego dziedzictwa kulturowego i naukowego narodu polskiego Ziem Wschodnich RP.
Co prawda minister Gliński w
Rozmowach Niedokończonych
29 września 2019 r. na pytanie
słuchacza, kiedy powstanie Muzeum Kresów dla Polaków, odpowiedział : stworzyłem w ostatnich
latach kilkadziesiąt instytucji,
które zajmują się polską tożsamością, polską historią , polską
kulturą, powołaliśmy Muzeum
Kresów w Lublinie, wspomagamy
wiele innych instytucji , które też
się nazywają Muzeum Kresów.
Czy podwarszawską zagrodę domowego ptactwa i dom z agroturystyką mam uznać za dziedzictwo
kulturowe i naukowe Rzeczypospolitej? To wciąż komunistyczna
wersja Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej tak jak film „Sami
swoi”. To uwłacza godności luminarzy naszej narodowej, polskiej kultury, historii, tożsamości.
Mówiąc o moim tacie mjr. Czesławie Blicharskim, mam pełną
świadomość, że wśród współczesnych „Tarnopolan”, bo tych
z krwi i kości już prawie nie ma,
wraz z upływem czasu wyblakną wspomnienia i opadną emocje związane z jego misją i nim
samym, choć dla nich poświęcił
niemal 30 lat swego i naszego
życia. Przeczuwając, jak dalej
potoczy się Sprawa Tarnopolska
i jakie będą losy Archiwum Tarnopolskiego, wzywał przy każdej
okazji do utworzenia Muzeum
Kresowego, by ocalić od zapomnienia to, co jeszcze z Kresów
ocalało, by pamięć o zawsze wiernych nie odeszła w zapomnienie. To byłoby uwieńczeniem

jego pracy! (Bożena Blicharska, Cracovia Leopolis 1/2019)
Czesław Blicharski - Kustosz
Pamięci Narodowej (2014 r.),
sam jeden, z własnych środków,
bez żadnego wsparcia materialnego ani też organizacyjnego
stworzył instytucję – skarbiec
„Archiwum
Tarnopolskie”.
Muzeum Kresów Rzeczypospolitej, Muzeum Dziedzictwa Narodowego Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej to tysiące skarbców
na wzór „Archiwum Tarnopolskiego”, to dobra wytworzone
przez tysiące Polaków na wzór
Bolesława Orzechowicza, to polscy luminarze nauki, kultury,
sztuki na miarę europejską i światową, to polscy luminarze nauki,
kultury, sztuki na miarę europejską i światową, którzy wskutek
prześladowań musieli Ziemie
Wschodnie RP opuścić i działali poza Rzeczypospolitą, to losy
milionów Polaków, polskiej inteligencji stanu chłopskiego, robotniczego, mundurowego, duchownego, akademickiego, oświatowego, urzędniczego, ziemskiego, hrabiowskiego, książęcego,
królewskiego...
wywiezionych
na zatracenie na nieludzką ziemię, okradzionych, okaleczonych, osieroconych, mordowanych przez nacjonalistów ukraińskich, litewskich, łotewskich..
zmuszonych do ekspatriacji, do
banicji, mordowanych w Polsce
Ludowej w katowniach ubeckich
i skazanych na życie na marginesie w PRL a nawet i później.
Tymczasem Dyrektor Muzeum
Lubelskiego Katarzyna Mieczkowska wypowiadając się na
temat wizji nowego muzeum
rysowała ją w kategoriach placówki edukacyjnej, opowiadającej o Kresach rozumianych jako
„miejsce różnorodności kulturowej, tolerancji, akceptacji,
wzajemnej egzystencji mniejszości religijnych obok siebie”.
Bożena Ratter
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Byliśmy Polakami
zamieszkującymi Kresy
Bogusław Szarwiło

Od pierwszej masowej deportacji
polskiej ludności cywilnej w głąb
ZSRS, która rozpoczęła się 10
lutego 1940 r., minęło już 79 lat.
Warto przypomnieć o tej formie
represji sowieckich na ziemiach II
RP, zagarniętych po 17 września
1939 r. przez najeźdźcę ze wschodu. Warto też sobie uświadomić,
że na podstawie dostępnych dokumentów, do czterech masowych
deportacji, podawanych praktycznie w każdym podręczniku historii,
udało się historykom dopisać dwie
mniejsze akcje przesiedleńcze:
uchodźców wojennych z centralnych i zachodnich terenów Polski
(w większości Żydów) wywiezionych w głąb Białorusi i Ukrainy
jesienią 1939 r. oraz polskich i
ukraińskich chłopów przesiedlonych przymusowo zimną 1940
r. z południowo-wschodnich województw II RP do Besarabii i
Bukowiny. Akcje te objęły swym
zasięgiem nie mniej niż 75–80 tys.
ludzi, jednak w polskiej historiografii i lat powojennych pozostały
praktycznie niezauważone. Być
może zaważył na tym stosunkowo łagodny charakter wysiedleń
w odróżnieniu od zsyłek do osad
specjalnych na północy RSFRS
oraz kołchozów i sowchozów Kazachstanu. . „Oczyszczenie” zajętych 17 września 1939 r. ziem z
osób mogących w jakikolwiek sposób sabotować poczynania władzy
było jednym z priorytetów sowieckiej władzy. Wszystkie najważniejsze dokumenty precyzujące przebieg akcji wysiedleńczych, ich zasięg oraz miejsca docelowe zsyłki
były opracowywane w Moskwie.
Dekrety dotyczące deportacji lutowej wydano już 4 i 5 grudnia
1939 r., natomiast dokumenty
dotyczące akcji kwietniowej – 2
marca 1940 r., trzy dni przed
podpisaniem rozkazu o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych – oficerów, policjantów,
pracowników służby więziennej
– przebywających w obozach w
Ostaszkowie, Starobielsku i Kozielsku oraz w więzieniach na
terenie tzw. Zachodniej Ukrainy
i tzw. Zachodniej Białorusi. Przebieg lutowej wywózki nadzorował
osobiście Wsiewołod Mierkułow
– zastępca szefa NKWD Ławrientija Berii. Pierwsza deportacja
przeprowadzona przez NKWD
10 lutego 1940 r. odbyła się w
straszliwych warunkach, które dla
wielu były wyrokiem śmierci. W
czasie jej realizacji temperatura
dochodziła nawet do minus 40 st.
C. Na spakowanie się wywożonym dawano od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Bywało i tak,
że nie pozwalano zabrać ze sobą
niczego. Polacy stanowili w tym
kontyngencie 70% wszystkich wywożonych, pozostałe 30% ludność

białoruska i ukraińska. Wywożono przede wszystkim osadników
wojskowych, średnich i niższych
urzędników państwowych, służbę leśną oraz pracowników PKP.
Zabierano całe rodziny bez wyjątku. Deportowanych przewożono w
wagonach towarowych z zakratowanymi oknami. Do wagonu ładowano po 50 osób, a czasami więcej.
Podróż na miejsce zsyłki trwała nawet kilka tygodni. Warunki panujące w czasie transportu były przerażające, ludzie umierali z zimna, z
głodu i wyczerpania. Zgodnie ze
ściśle tajnymi materiałami radzieckimi deportowano ok. 140 000
osób. Zesłańców rozlokowano w
Komi ASRR, w północnych obwodach RFSRR: archangielskim,
czelabińskim, czkałowskim, gorkowskim, irkuckim, iwanowskim,
jarosławskim, kirowskim, mołotowskim, nowosybirskim, omskim,
swierdłowskim i wołogodzkim, w
Jakuckiej i Baszkirskiej ASRR oraz
Kraju Krasnojarskim i Ałtajskim.
Osoby te rozmieszczone zostały
w osadach specjalnych podległych
bezpośrednio nadzorowi NKWD.
Czas ich zesłania był z góry ustalony i wynosił 20 lat. Bardzo złe
warunki atmosferyczne, praca ponad siły przy wyrębie lasów, oraz
osady o charakterze prawie że łagrowym i takiej dyscyplinie pracy, do których trafiła deportowana
ludność, sprawiły, że śmiertelność
tej grupy była najwyższa, i wyniosła w już pierwszych miesiącach
zesłania około 3-4%. W czasie
drugiej deportacji,13-14 kwietnia 1940, zsyłce podlegały rodziny wrogów ustroju: urzędników
państwowych,
wojskowych,
policjantów, służby więziennej,
nauczycieli, działaczy społecznych, kupców, przemysłowców
i bankierów, oraz rodziny osób
aresztowanych dotychczas przez
NKWD i zatrzymanych przy
nielegalnej próbie przekroczenia
linii demarkacyjnej niemiecko-radzieckiej. Podlegali oni jedynie
przymusowemu przesiedleniu na
nowe, wyznaczone miejsca stałego
pobytu. W ramach tej akcji zesłano
ok. 61 000 osób. Wyjątkowo duży
był w tym przypadku odsetek kobiet i dzieci, wynosił bowiem do
80% całości transportów. Ludność
tę osadzono w Północnym Kazachstanie, w obwodach: aktiubińskim,
akmolińskim, kustanajskim, pietropawłowskim, karagandyjskim,
semipałatyńskim, pawłodarskim
i północno-kazachstańskim, kilka
tysięcy skierowano też do obwodu
czelabińskiego. W ich przypadku
czas zesłania ustalony był na 10 lat.
Trzecia deportacja, przypadła na
maj-lipiec 1940r., objęła głównie uciekinierów z centralnej i
zachodniej Polski przybyłych w
czasie działań wojennych na tere-

ny, które znalazły się potem pod
okupacją radziecką. Większość
deportowanych stanowili Żydzi
(do 80% ), Białorusini i Ukraińcy.
Liczba zesłańców wyniosła ponad
80 000 osób. Zostali oni przesiedleni do Autonomicznych Republik Radzieckich: Jakuckiej, Komi
i Maryjskiej, Ałtajskiego i Krasnojarskiego Kraju, oraz do następujących obwodów RFSRR: archangielskiego, czelabińskiego, gorkowskiego, irkuckiego, mołotowskiego, nowosybirskiego, omskiego, swierdłowskiego i wołogodzki.
Czwarta wywózka przypadająca
na maj-czerwiec 1941r., objęła
głównie ludność ze środowisk
inteligenckich, pozostali jeszcze
uchodźcy, rodziny kolejarzy, rodziny osób aresztowanych przez
NKWD w czasie drugiego roku
okupacji, wykwalifikowanych
robotników oraz rzemieślników.
Dotknęła ona szczególnie mocno
Białostocczyznę, Grodzieńszczyznę i Wileńszczyznę. Cała akcja
odbyła się niejako w dwóch oddzielnych cyklach. W maju rozpoczęto wysiedlenie ludności z tzw.
Zachodniej Ukrainy, w czerwcu
z Zachodniej Białorusi i republik
nadbałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii. W sumie deportowano ponad
85 000 osób. Czas trwania zsyłki
to 20 lat. Rozmieszczeni oni zostali w Ałtajskim i Krasnojarskim
Kraju, Kazachskiej SRR, obwodzie nowosybirskim, oraz dorzeczu
Katuni i Biji. W sumie, w ciągu
15 miesięcy pierwszej radzieckiej
okupacji, w wyniku masowych
deportacji na wschód trafiło co
najmniej 330–400 tys. osób. Do
tego doliczyć należy osadzonych
w więzieniach, skazanych i zesłanych do obozów pracy przymusowej, jeńców wojennych, młodzież
wcieloną do Armii Czerwonej i
„strojbatalionów” (grup budowlanych), oraz wszystkich wywiezionych mniej lub bardziej przymusowo do pracy w radzieckich
fabrykach i kopalniach. W sumie
otrzymamy orientacyjną liczbę ok.
700 000 obywateli II RP, którzy w
okresie wrzesień 1939 – czerwiec
1941 dostali się w tryby radzieckiego systemu terroru. Warto przypomnieć, że Polacy na Sybir trafiali
nim powstał Związek Radziecki.
Już w okresie carskiej Rosji trafiło
tam po upadku powstania styczniowego (1863–1864) około 40 tysięcy osób. Wliczając w to Polaków
zsyłanych na Syberię po rewolucji
1905 roku aż do wybuchu I wojny światowej – można przyjąć, że
ogólna liczba polskich zesłańców
w okresie niemal dwustu lat pozostawania pod dominacją rosyjską (od Piotra Wielkiego po okres
rozbiorowy) zbliżyła się do 100 tysięcy osób. Była jednak wielka różnica między jednym a drugim ze-

słaniem. Wielu polskich zesłańców
z wyroku cara – zwłaszcza tych
szlacheckiego pochodzenia i gruntownie wykształconych – szybko
stawało się częścią elity syberyjskiego społeczeństwa. Wielu Polaków nie skorzystało z możliwości
powrotu do Ojczyzny po odbyciu
kary, wierząc, że lepsza przyszłość,
także w sensie materialnym, czeka
ich na wschód od Uralu. Po 1917
roku nikt nie chciał pozostać w
stworzonym przez Lenina i Stalina
nieludzkim świecie gułagów.

przydarzyło mi się nic złego. Dziadek Piotr zawsze czynnie uczestniczył w spotkaniach Polaków –
osadników, należał do Związku
Strzeleckiego, kultywował nurt
niepodległej Polski. W 1935 roku,
po śmierci marszałka Piłsudskiego,
w pięknym, drewnianym kościele
w Czerwiszczach odbyła się uroczysta msza za duszę Komendanta.
Przed ołtarzem postawiono dużą
fotografię Piłsudskiego przybraną
biało-czerwonymi szarfami, uszytymi przez żony polskich osadni-

Poniżej kilka wspomnień Kresowiaków wpisujących się w naszą
narodową historię. Jan Maślak:
Weronika i Andrzej, moi rodzice,
poznali się, zawarli związek małżeński i zamieszkali w osadzie o
nazwie Grzywa, leżącej w pobliżu skrzyżowań dróg wiodących
do Kowla, Pińska i Łucka. Wkrótce urodziły im się dzieci: Jadwiga
(1924), Piotr (1926), Czesław
(1928) oraz ja, Jan (1930), najmłodszy z rodzeństwa. Dzieciństwo moje było bardzo szczęśliwe,
rodzinie niczego nie brakowało.
Ojciec stopniowo pomnażał swój
dobytek, pobudował nowy, duży
dom. Rozwijała się hodowla bydła,
trzody, drobiu. Do 9-tego roku życia dorastałem wśród zgodnych rodziców i grona rodziny ze strony
mamy. Szczególnie kochałem moich dziadków Józefę i Piotra Kozakiewiczów. To, że mieszkali oni w
leśniczówce położonej w pewnej
odległości od mojego rodzinnego
domu, nie było dla mnie żadną
przeszkodą. Nieraz z rodzeństwem
jeździliśmy do dziadków małym
wozem, zaprzęgniętym w naszego
konia. Gdy rodzeństwo nie mogło
jechać, jechałem sam. Ojciec wtedy dawał mi swój rower, a ponieważ rower ten był jeszcze dla mnie
za duży, więc jechałem pod ramą.
To były takie wspaniałe miejsca i
czasy, że rodzice bez obaw pozwalali dzieciom na samotne wyprawy
i chociaż droga na pewnych odcinkach wiodła przez las, nigdy nie

ków, a legioniści, członkowie
Związku Strzeleckiego i pozostali
Polacy trzymali wartę honorową.
Ze szkoły przyszli nauczyciele i
wszyscy uczniowie, zarówno polscy jak i ukraińscy. Mszę żałobną
odprawił ksiądz Wacław Chojecki
(zamordowany później, w okrutnych latach 40-tych przez bandy
ukraińskie). Należy dodać, że w
tym samym czasie zięć Piotra a
mój ojciec, legionista Andrzej Maślak, razem z kilkoma innymi osadnikami pojechał na pogrzeb swojego Komendanta do Krakowa. Każdy z nich wziął ze sobą płócienny
biały woreczek z ziemią z Kresów,
wywalczoną u boku Marszałka. Ta
ziemia stała się podwaliną Kopca
Piłsudskiego Nasza liczna rodzina
zawsze wykazywała się patriotyzmem względem ojczyzny. Stryjkowie moi wszyscy służyli w Wojsku Polskim, jako ułani. Wyglądali
wspaniale w swoich doskonale
uszytych mundurach. Nigdy nie zapomnę dnia, gdy przyjechał do nas
w odwiedziny z wojska jeden z
braci mamy, Jan. Przy jego boku
błyszczała przepiękna, długa szabla ułańska. Nie mogłem oderwać
od niej wzroku. Byliśmy Polakami zamieszkującymi Kresy. Naszymi sąsiadami byli Ukraińcy,
Białorusini, Rosjanie i Żydzi.
Mimo pomieszania tak wielu różnych nacji, ludzie żyli w zgodzie,
szanowali odrębność religijną,
obyczaje, pomagali sobie nawzajem. Nigdy nie słyszałem, by w na-
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szej osadzie lub w pobliskich
wsiach wybuchły jakieś nieporozumienia na tle narodowym. Moje
szczęśliwe dzieciństwo skończyło
się wraz z napaścią Niemiec na
Polskę 1 września 1939 roku oraz
atakiem Rosji na Polskę w dniu
17 września 1939 roku, czyli tym,
co my, Polacy, nazywamy „ciosem w plecy”. NKWD natychmiast zaaresztowała mojego tatę,
jako byłego wojskowego, osadnika, działacza niepodległościowego,
żołnierza Józefa Piłsudskiego. Nigdy więcej ojca nie zobaczyłem.
Dopiero po upływie 50 lat otrzymałem oficjalne pismo informujące, że nazwisko mojego ojca Andrzeja Maślaka znajduje się wśród
3435 Polaków umieszczonych na
tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej.
Zamordowano go w kwietniu 1940
roku strzałem w tył głowy, a jego
symboliczny grób znajduje się na
otwartym jesienią 2012 roku Polskim Cmentarzu Wojennym w Kijowie Bykowni. Gdy nastał mroźny ranek 10 lutego 1940 roku do
drzwi naszego domu, jak i do
domów tysięcy Polaków na Kresach, z głośnym okrzykiem:
„Otkroj!”, zastukali umundurowani ludzie, wśród których był jeden enkawudzista, jeden striełok –
żołnierz z bagnetem na karabinie
oraz dwóch Ukraińców. Przeprowadzili rewizję w mieszkaniu w
poszukiwaniu broni, a następnie
usłyszeliśmy straszne słowa: „Pieriesieljajem was w drugoje miejsce”. Dano nam pół godziny na
spakowanie się. Pozwolono wziąć
tylko podręczne rzeczy i odzież.
Zrozpaczona mama płacząc pakowała w pośpiechu tobołki. My, wystraszone dzieci, rzuciliśmy się do
pomocy, ale ile można było zabrać?
Były to bardzo dramatyczne chwile. Nie pożegnawszy się z nikim
wsiedliśmy do podstawionych sań,
które natychmiast ruszyły na stację
kolejową do odległego o 12 km
miasteczka Pniewno. Opuściliśmy
nasz dom na zawsze. Nie mieliśmy
świadomości, że tego samego dnia
z leśniczówki wysiedlono też moich dziadków oraz ich synów, moich stryjków Leona i Józefa. Piotr i
Józefa Kozakiewiczowie również
nie wiedzieli, że jadą na zesłanie
tym samym pociągiem, co córka
Weronika. A na pewno zastanawiali się, jaki teraz los spotka na Kresach ich dorosłe dzieci? Dziś wiemy, że druga córka, Stanisława,
mieszkająca z rodziną w osadzie
Stare Czerwiszcze, także była na
liście do zesłania. Jednak jej mąż,
osadnik wojskowy, Franciszek
Kluzek, który długie lata zbierał
złote ruble na wyjazd do Ameryki,
udaremniony przez wybuch wojny,
zachował 10 lutego 1940 roku zimną krew. Gdy odczytano pismo o
zesłaniu, Franciszek złapał „mieszok” z rublami i pobiegł na posterunek policji. Ponieważ do tej pory
żył w zgodzie z policjantami ukraińskimi i miał wśród mundurowych wiele znajomości, które w
obliczu grozy „poparł” woreczkiem pieniędzy, załatwiono jemu i
jego rodzinie „otpust” (zwolnienie)
i skreślono z listy zesłańców. Druga córka, Leokadia, już wcześniej
przebywająca w lasach wśród par-
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tyzantów polskich, po zesłaniu rodziców brała czynny udział w pacyfikacji band ukraińskich. Partyzantem walczącym najpierw z
Niemcami, a potem z bandami
UPA był również syn Wacław. Natomiast syn Jan uczestniczył w
kampanii wrześniowej. W jednej z
bitew został ranny. Był to czas, gdy
Niemcy przestrzegali jeszcze Konwencji Genewskiej. Zbierając z
pola boju swój rannych, zabrali
także Polaków, nie zostawili ich na
pastwę losu, to znaczy na pewną
śmierć. Ci polscy żołnierze, jako
jeńcy, po podleczeniu zostali wywiezieni do pracy przymusowej w
głąb Niemiec. Tymczasem w lutym
1940 roku na stacji w Pniewnie naszym oczom ukazał się ogromny
pociąg, wydawał mi się kolosem.
Był straszny, czarny, zasmolony
smarem, huczał i buchał kłębami
pary. Małe dzieci bardzo się go
bały. Na przedzie lokomotywy,
która miała ciągnąć bardzo długi
skład, przymocowana była wielka
czerwona gwiazda. Załadowano
nas do towarowego wagonu. Rozłożyliśmy się wśród około 50 nieszczęśników takich jak my. Konwojujący nas żołnierze zaczęli z
zewnątrz zamykać drzwi na klamry, a ja do dziś słyszę ten przerażający szczęk zatrzaskiwania żelaznych zasuw. Gdy pociąg ruszył,
ludzi ogarnęła straszna rozpacz,
wszyscy płakali, krzyczeli, głośno
się modlili. Właściwie to zbiorowa
modlitwa towarzyszyła zesłańcom
przez cały czas. Jechaliśmy w nieznane, jak się potem okazało, do
dalekiego Archangielska, miasta
portowego położonego nad Morzem Białym. Wieziono nas bardzo
długo. Często pociąg miał postoje
w szczerym polu lub na bardzo małych stacyjkach. W tym czasie
transporty kolejowe często grzęzły
w zaspach śnieżnych podczas silnych opadów śniegu i zadymek
śnieżnych. W czasie transportu nie
udzielano żadnej pomocy medycznej ludziom chorym, a z każdym
dniem kondycja nasza była coraz
gorsza. Jechaliśmy stłoczeni, głodni, spragnieni, nieumyci, bez dostępu do wody, a przecież w wagonie
byli ludzie starsi i maleńkie dzieci.
Na szczęście w naszym wagonie
nikt nie umarł, ale słyszałem jak
opowiadano sobie ze zgrozą, że z
innych wagonów wynoszono
zmarłych na stacjach i ich ciała
układano wprost na śniegu wzdłuż
torów. Pociąg zatrzymywał się, co
kilkaset kilometrów, raz na kilka
dni nie po to, by ulżyć zesłanym,
ale z konieczności dla lokomotywy. Trzeba było stawać na stacjach,
by uzupełnić stan wody w parowozie i wlać wodę z pompy. Przy okazji pozwalano nędznie nakarmić i
napoić konwojowanych ludzi, ale
odbywało się to w ten sposób, że
przeważnie tylko dwoje ludzi mogło wyjść z każdego wagonu, by do
wiader lub większych garnków pobrać to, co przygotowane było na
stacji: cienką zupę, kipiatok, czy
kilka bochenków chleba. Oczywiście nie muszę dodawać, że nigdy
pożywienia tego nie było pod dostatkiem, więc odczuwaliśmy
wieczny głód. Czasami udawało
się pobrać w duże naczynia więcej

wrzątku i postawić w wagonie, by
podróżni mogli pić go w czasie jazdy. Niestety i tu Polaków dotykała
straszna perfidia ze strony konwojentów: lokomotywa celowo ruszała ze stacji szarpiąc i nagle zatrzymując się. Woda, którą zdołali
zgromadzić nieszczęśni Polacy,
wylewała się, na dodatek spadały z
wyższych prycz nieliczne małe tłumoki, zaczynały płakać wystraszone tym dzieci… I nie ma tu mowy
o przypadku – ten makabryczny
„rytuał” powtarzał się przy każdym
postoju… Wyjątkowo okrutnie potraktowano nas, gdy na postoju wydano nędzne solone ryby. Wygłodniali ludzie rzucili się do jedzenia,
niestety nie pozwolono nabrać
wody na drogę. Można tylko sobie
wyobrazić, jakie męki przechodziliśmy. Cały czas konwojowali nas
rosyjscy żołnierze. Właściwie, co
to było za wojsko? „Dziadowskie”,
jak mówili Polacy, odziane w szare
mundury, na nogach mieli owijacze
z szarego worka, uzbrojeni w karabiny z ostrymi nabojami, a na każdym karabinie dodatkowo nasadzony był bagnet. A przecież my,
zesłańcy, byliśmy ludnością cywilną. W większości były wśród nas
kobiety z dziećmi oraz ludzie starsi, a wszyscy przerażeni i niepewni
jutra, ze grozą i trwogą każdy powtarzał: „Gdzie nas wywożą? Co z
nami będzie?” Wagon o powierzchni około 20 m kwadratowych wyposażony był w prycze zbite z desek. Na środku stał mały piecyk,
który nie był w stanie wszystkiego
ogrzać. Potrzeby naturalne załatwialiśmy wprost do dziury wybitej
w podłodze. W czasie transportu
brakowało nam jedzenia, opału i
wody. To, co dawali, było tylko
kroplą w morzu potrzeb. Wodę
zdobywano topiąc śnieg nawiewany do wagonu przez otwór ubikacyjny w podłodze wagonu lub czerpany był bezpośrednio z torowiska
przez ten otwór. Łączność ze światem mieliśmy tylko przez małe
okratowane okienko umieszczone
pod dachem wagonu. Nazwa stacji,
do której podążamy, aż do końca
podróży była utrzymywana w ścisłej tajemnicy. Potem dowiedzieliśmy się, że 10 lutego 1940 roku
deportowano głównie rodziny
polskich osadników wojskowych,
leśników, policjantów, sędziów,
prokuratorów i nauczycieli. Wywożono wszystkich tych, których
sowieci obawiali się najbardziej –
ludzi, którzy mogliby stworzyć
podziemne organizacje wojskowe i
stawiać czynny opór władzy radzieckiej. Wreszcie, po kilku tygodniach makabrycznej jazdy i przebyciu prawie 2400 km, dowieziono
nas do Archangielska, ale katorga
podróży nie skończyła się. Po ponownym, dokładnym sprawdzeniu
naszej tożsamości i po zarejestrowaniu jako „zakljuczonnyje”
(aresztanci), zostaliśmy przydzielani do poszczególnych miejscowości odosobnienia w archangielskiej
„obłasti”. W Archangielsku mieliśmy przymusowy postój. Nocowaliśmy w lodowatych budynkach po
byłych cerkwiach na posadzce, w
szkołach, na kwaterach u Bogu ducha winnych i tak samo zastraszonych prostych Rosjan. Ludzie ci

sami nic nie mieli, a jeszcze musieli nas przyjąć na kilka dni pod swój
dach. Każda polska rodzina czekała na swoją kolejkę do dalszego odjazdu. Nocowaliśmy w ubraniach i
butach. Gdy przyjeżdżał transport,
konwojenci krzyczeli, żeby szykować się po kilka rodzin, wkrótce i
nas załadowano na samochody ciężarowe z odkrytymi pakami i wysłano w dalszą drogę. Samochody
te psuły się, zamarzały, nie wytrzymywały srogich mrozów, więc dalej jechaliśmy saniami, etapami, od
kołchozu do kołchozu. Mróz sięgał
wtedy 30 stopni, a w nocy nawet do
minus 40 stopni. Sanie ciągnął jeden koń. Z przodu było miejsce tylko dla woźnicy, na dwóch miejscach z tyłu siedziały przeważnie
kobiety z małymi dziećmi. Mężczyźni ze starszymi dziećmi musieli iść za saniami, brnąc po pas w
śniegu. Postoje odbywały się w
miejscu zmiany koni. Koczowaliśmy wtedy, próbując choć trochę
się przespać, a przede wszystkim
zdobyć cokolwiek do zjedzenia.
Tamtejsza ludność, widząc nasz
stan, przy milczącej zgodzie naszych konwojentów usiłowała nam
pomóc, jak tylko mogła. W czasie
podróży pociągiem i jazdy saniami
zmarło bardzo wielu Polaków. Ciała zmarłych wyrzucano w śnieg.
Zwłoki były prawdopodobnie pożerane przez wilki, wałęsające się
w niedalekiej odległości od dróg
transportu zesłańców. Niesamowite wrażenie sprawiała jazda zamarzniętymi rzekami. Czasem zastanawiałem się, co by się stało, gdyby
lód pękł. Po drodze wiosek było
coraz mniej, aż wreszcie całkiem
znikły. Kto miał więcej szczęścia,
trafiał do bliższych posiołków. Niestety moja rodzina musiała przebyć
jeszcze wiele kilometrów i minęło
znowu ponad 2 tygodnie, nim dotarliśmy do Piniegi, w której mieliśmy postój. Pamiętam, że tam jedliśmy pierwszą od długiego czasu
prawdziwą zupę. Ugotowana była
na mięsie z reniferów, jej smak wydawał mi się cudowny, była dobra,
gorąca, pożywna, z kawałkami
mięsa. Ulokowano nas w pinieżskiej cerkwi na lodowatej posadzce, gdzie czekaliśmy jakiś czas, a
następnie posłano nas w dalszą
drogę, aż wreszcie po 50 dniach od
opuszczenia naszego domu dotarliśmy do specposiołka nr 97 – Jożma, położonego wśród bagien nad
małą rzeką również o nazwie Jożma, oddalonego od Archangielska
w linii prostej na północny wschód
o około 250 kilometrów, a od Piniegi o 35 kilometrów. W czasie tej
strasznej drogi niestety ani razu nie
spotkaliśmy się z naszymi dziadkami, Józefą i Piotrem Kozakiewiczami. Jechali oni w innym wagonie, nocowali gdzie indziej, ale
wiem, że razem ze stryjkami musieli jechać dalej i dalej w głąb bezkresnej tajgi, aż dotarli do specposiołka nr 92 Siennoj, leżącego na
skrzyżowaniu dróg wiodących na
Kuszkopałę i Karpogory. Starsi zesłańcy nieraz mówili między sobą,
że działania NKWD są z góry precyzyjnie zaplanowane, że celowo
bezlitośnie transportowano w najodleglejsze miejsca rodziny z małymi dziećmi oraz ludzi w pode-
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szłym wieku, aby jak najwięcej
osób umarło już w czasie katorżniczej podróży.
Fragment wspomnień Jana Maślaka zatytułowanych „Ponad Sybir
– Życie”. za: http://www.mojewojennedziecinstwo.pl/pdf/20_maslak_ponad.pdf
Tadeusz Tomaszewski: ( z miejscowości Poniatowa powiat Zaleszczyki w województwie tarnopolskim.) 10 lutego 1940 r. do
pięcioosobowej rodziny, spokojnie śpiącej, w środku mroźnej
nocy zastukano do drzwi kolbą
karabinu oświadczając, ze przyszła ,Władza Radziecka”. Postawiono nas szybko na nogi. Trójką
ludzi, którzy stanowili władzę
dowodził NKWD-ista z opaską
narodowości ukraińskiej, dobrze
rodzicom znany sąsiad i Żyd z
czerwoną opaską na ramieniu sklepikarz z sąsiedniej wsi. Ów
Ukrainiec nachylił się do żołnierza
i coś Doszeptał do ucha a po chwili
podszedł do mojej mamy i powiedział „Pakuj najcieplejsze rzeczy
jakie masz, bo tam gdzie jedziesz
jest jeszcze zimniej”. Mojemu Tacie zaś powiedział: „Masz Marian
dużo ptactwa; chodź i tnij jak najwięcej .” Żołnierz kiwnął głową na
znak że pozwala. Naciął Tato trzy
worki kaczek i kur. Dano nam 20
minut czasu, więc jeszcze ruszające się worki rzucono na sanie.
W tym czasie Mama wyszła pod
konwojem niosąc mnie pod pazuchą (miałem zaledwie 2 i pół miesiąca). Moja siostra Władzia, niespełna ośmioletnia i brat Zbyszek
(sześć lat), dźwigali tobołki na ile
to było możliwe w ch wieku. Moja
Mama miała na imię Kornelia, a ja
po prostu Tadzio - byłem przecież
oseskiem i imię „Tadeusz” jeszcze
mi nie przysługiwało. Zajęliśmy
miejsce na saniach. Zawieźli nas na
dworzec kolejowy do stacji Worwolińce. Z rozkazu komendanta
kazano nam wejść do wagonu, a ów
Ukrainiec podawał nasze tobołki.
Wreszcie powiedział „To wszystko”. Tato mówi do niego „Podaj
te worki”. On krótko oświadczył
„Tam gdzie jedziesz Batko Stalin da Ci wszystko”. Tym samym
zdradził, że jedziemy w głąb Rosji,
ale jeszcze nie wiedzieliśmy, że aż
tak daleko i na tak długo. A worki z
ptakami przepadły. Po zapełnieniu
całego transportu z hukiem zasunięto drzwi, zaryglowano zasuwy
i transport ruszył. Rozpoczęła się
długa droga w nieznane. Co jakiś
czas otwierano drzwi, wchodzili
sołdaty (żołnierze) - szukali trupów. Jeśli znaleźli to po prostu wyrzucali ciało na śnieg. Wstawiano
kocioł z kipiatokiem „wrzątkiem),
albo z kapuśniakiem, w którym
pływały 1 do 2 liści kapusty. Mogła to być również zupa z buraka.
A pociąg ruszał w dalszą drogę. I
tak minęliśmy Górny Ural, a za
górami już tylko bezkresne obszary Syberii. Po wielu dniach transport zatrzymał się w jakimś mieście, którym prawdopodobnie był
Kańsk. Piszę „prawdopodobnie”
bo wówczas nie wiedzieliśmy jak
się to miasto nazywało. Jednakże
opowieść mojej Mamy pokrywa
się z opisem pana Domino z książ-
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ki „Syberiada”. Mama tej książki
czytać nie mogła bo zmarła w 1991
r. Ja czytając ją jakbym słyszał powtórnie opowiadanie moich rodziców. Dlatego uważam, że miastem,
które było kolejnym etapem naszej
podróży był właśnie Kańsk.
Z dworca pod konwojem zaprowadzono nas do budynku, który kiedyś był cerkwią - świętym domem
dla wyznawców prawosławia. Był
to obszerny budynek. W miejscu
gdzie kiedyś, za dobrych czasów,
stał ołtarz - wstawiono scenę. W
ten sposób powstał Dom Kultury
„Klub”. Ciżba tam była wielka.
Dzieci płakały z głodu, a dorośli z
rozpaczy. Matkom z małymi dziećmi kazano zająć miejsca na wspomnianej scenie, aby mogły nakarmić i umyć swoje dzieci, pozostali
stali stłoczeni - usiąść nie było
możliwości. Co jakiś czas wchodził Comandir (dowódca) i wyczytywał nazwiska. Wyczytywani zabierali swoje tobołki i udawali się
w dalszą podróż. Ich miejsce zajmowali następni ludzie z transportu. Budynek był ciągle pełny. Po
dwóch czy może trzech dniach
oczytano i nasze nazwisko. Zabraliśmy swój cały majątek i wyszliśmy z nimi przed cerkiew. W jednym momencie zdawało się nam,
że powietrze które wdychamy zamarza w płucach. Ale już nie czuć
było odoru, który unosił się wewnątrz. Przed budynkiem stało kilka traktorów gąsienicowych o napędzie parowym. Do każdego ciągnika doczepione były ogromne
sanie. Mieściło się nich po kilka
rodzin. Początkowo gąsienicowy
transport ruszył po gładkiej równinie. Tylko wysokie brzegi świadczyły o tym, że suniemy po zamarzniętej rzece. Gdy zabrakło paliwa
lub wody, kolumna zatrzymywała
się. Kilku mężczyzn otrzymywało
siekiery i piły. Ścinali najgrubsze
brzozy, które cięli na czurki (klocki) - grube pnie rozrąbywano na
pół, a bardzo grube na cztery części
wrzucano je do pojemnika. Kobiety w tym czasie nosiły wiadrami
śnieg do kotła. Te które nie otrzymały wiader, śnieg po prostu nosiły
w pałatkach. Woda śniegowa z kotła służyła podróżnym jako kipiatok. W tej szerokości geograficznej
wioski trafiały się rzadko, a miasta
jeszcze rzadziej. Zatrzymując się
we wsi otrzymywaliśmy bardzo
skromny posiłek (podobny do tego
z wagonów) i nocleg, znów w jakimś „Klubie”. Trzeba przyznać,
że komuniści dbali o kulturę. Nawet w najmniejszych wsiach był
Dom Kultury - trzeba było przecież
cerkiew jakoś zagospodarować. Po
kilku dniach takiej wędrówki opuściliśmy rzekę, która ostro skręcała
i odbiegała widocznie od kierunku
naszej podróży. Po raz kolejny
przenocowaliśmy w „Klubie”, a
rano przesiedliśmy się na podwody
konne. Syberyjskie koniki są małe,
kosmate, bardziej przypominają
małpy, ale za to są silne i odporne
na mróz. Nasza karawana mocno
się rozciągnęła i tak sunęliśmy do
przodu przez tajgę przerywaną polami. Dookoła nic tylko tajga i pola
pokryte grubą warstwą śniegu.
Wreszcie naszym oczom ukazała
się wysoka góra. Był to ogromny
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płaskowyż zwany przez tubylców
„Złotą Górą”. Z tym płaskowyżem
już przed ty zapoznali się nasi poprzednicy - powstańcy zrywów narodowych: kosynierzy Kościuszki,
uczestnicy powstania listopadowego i styczniowego. Kolumna zatrzymała się przed tą stromą górą.
Rozkazano wysiadać z sań i dalej
iść pieszo. Moja Mama korzystając
z tego, że na naszych saniach nie
było sołdata porozmawiała z woźnicą. Pomogło jej to, że znała dobrze język kraiński, trochę rosyjski,
więc mogli się zrozumieć. Mama
poprosiła naszego przewodnika
aby nas zawiózł na tę górę. Oczywiście nie za darmo. Dostał w prezencie jakąś chustkę. Dobry i wyrozumiały był to człowiek. Niestety pojechaliśmy tylko do połowy
wysokości. Dalej było już tak stromo, że konik dreptał w miejscu a
my zsuwaliśmy się z sań. Woźnica
stwierdził, że koń dalej nie pójdzie
więc musieliśmy wysiąść i pieszo z
całym naszym majątkiem drapać
się na szczyt. Tylko ja smacznie sobie spałem pod matczyną piersią,
tędy wreszcie dotarliśmy na szczyt
naszym oczom ukazały się ogromne połacie tajgi i stare, zmurszałe
baraki, w których kiedyś mieszkali
inni zesłańcy, a które :raz miały się
stać naszym nowym domem. Gdy
stanęliśmy przed barakami Komendant poinformował nas, że posiołek” ten nazywa się „Poleszczyna”. Następnie rozpoczął odczytywanie nazwisk. Każda wyczytana
rodzina wchodziła do baraku. Tam
z kolei inny przedstawiciel władzy
odliczał po dwie deski na każdą
osobę. Prycze były jednakowe od
szczytu do szczytu, wzdłuż obu
ścian. Na środku stały dwie lub trzy
większe „kozy” to znaczy piece
metalowe, które miały służyć do
ogrzewania i gotowania posiłków.
Mojej rodzinie przypadło dziesięć
desek. Deski były dość szerokie,
np. dla mnie wystarczyła jedna deska. Tym samym mogliśmy się
swobodnie pomieścić na swoim
„metrażu”. Przerw między pryczami nie było. Pewnego razu okazało
się, że najbliższa sąsiadka w nocy
cichutko zasnęła snem wiecznym,
a mój Ojciec nie wiedząc o tym
spał plecy w plecy z nieboszczką.
Uczucie to nie było przyjemne ale
takie przypadki w niedługim czasie
często się powtarzały. Czas robił
swoje. Ludzie z konieczności przyzwyczajali się do wszystkiego.
Myśleliśmy, że baraki są puste. O
jakże się myliliśmy. Jeszcze tej samej nocy rzuciła się na nas cała armia czerwonych pluskiew. Naszym
ludziom te twory nie były znane,
chyba że z opisu dawnych zesłańców. Wyszły te żarłoczne stwory ze
ścian, szpar pryczy i jak ławica piranii rzuciły się na nas. Wydawało
nam się, że chcą nas wszystkich
pożreć w ciągu jednej nocy. Wcale
m się nie dziwię. Przecież przez jakiś czas baraki były nie zamieszkane przez ludzi, były więc bardzo
wygłodniałe. Nie umieliśmy się
przed nimi bronić. Dorośli po prostu je rozgniatali, lecz dzieci, a w
szczególności niemowlęta, były
całkowicie bezradne. Nad ranem
pluskwy chowały się w szparach.
Rano na rozkaz Komendanta wszy-

scy zdolni do pracy mężczyźni, kobiety oraz dzieci, które ukończyły
10 lat, stanęli przed barakami. Nie
było czasu na toaletę poranną, więc
wszyscy wyglądali jak Indianie.
Widać było zaczerwienienia na całym ciele od ukąszeń i zaschniętą
krew po rozgniecionych pluskwach. Widok był makabryczny i
w komendancie, który patrzył na
tych ludzi chyba odezwała się
cząstka człowieczeństwa. Oznajmił, że jedyną skuteczną obroną
przed tymi insektami jest opalenie
wszystkich pryczy i ścian. przy
tym oznajmił, ze trzeba to robić
ostrożnie, aby nie spalić samych
baraków, bo nowych jeszcze nie
ma, a jest zbyt zimno żeby koczować pod gołym niebem. Wyznaczył kilka starszych osób do wyszukania smolnych szczap sosnowych, których tam nie brakowało.
Pocięto je na łuczywa i tak zaczęła
się walka z nieznośnymi owadami.
Po opaleniu pryczy noce były trochę spokojniejsze ale nie długo.
Zaatakowała nas następna krwiożercza armia - wszy. Te nie były tak
dokuczliwe jak ich „siostry” - pluskwy, ale za to towarzyszyły nam
przez całą dobę. Gnieździły się i
rozmnażały w naszych ubraniach,
we włosach, w każdym miejscu
ciała. Jednym słowem byliśmy dla
nich nie tylko pożywieniem ale służyliśmy im również za transport.
Gdy na dobre przyszła do nas syberyjska wiosna, wraz z nią przyszła
następna plaga - komary. Syberyjskie komary występują w kilku gatunkach. Małe - bardzo dokuczliwe, większe, od których łatwiej się
opędzić oraz tzw. malaryjne. Przed
komarami chroniła siatka zakładana na twarz. Natomiast najgorszą
plagą były meszki. W innych częściach świata meszki chyba nie występują, tylko na Syberii. Przenikają nawet najgęstszą siatkę. Pojedynczo była niewidoczna gołym
okiem. Masowo w powietrzu wyglądała jak lekkie zamglenie. Atakowała wszystkie części ciała, począwszy od oczu, uszy, nos czy sta.
Wchodziła nawet pod ubranie i
atakowała najbardziej intymne części miała. Najbardziej dokuczała
niewiastom. W kilka minut ciało
puchło i wyciekała lepka wydzielina, a na całym ciele powstawały
ropne rany. Jedyną ochroną przed
meszką był roztwór z żywicy rozcieńczonej wodą z dziegciem. Niestety wszystkich części ciała nie
dało się nim posmarować. Pomimo
upałów zawiązywano więc nogawki, rękawy i kołnierze, co utrudniało i tak ciężką racę. Ciało było ciągle spocone. Ciężka praca, brak
dobrego wyżywienia i wspomniane plagi powodowały osłabienie
organizmu. Normę jednak trzeba
było wykonać. Jeżeli norma nie
była wykonana, nie zaliczano nam
dniówki, zaatakowały nas tyfus,
malaria, kurza ślepota, czerwonka.
Z brakło leków i opieki lekarskiej,
ludzie padali jak przysłowiowe
muchy. Grzebanie zmarłych odbywało się często bez najbliższej rodziny, chyba że ktoś z bliskich był
niezdolny do pracy, albo małe dzieci mogły uczestniczyć w pogrzebie. Czasami tak się zdarzało, że
pogrzebów jednego dnia było kil-

kanaście. Wynoszono ciała za baraki, kopano dół i składano zmarłych
w jednym grobie. Ktoś odmawiał
modlitwę, postawiono krzyż i to
wszystko, a obok kopano następną
wspólną mogiłę. Zimą były trudności z wykopaniem głębokiego dołu
więc ciała chowano bardzo płytko.
W nocy przychodziły zgłodniałe
watahy wilków, odgrzebywały ciało, wlekły w tajgę, a po zmarłym
zostawał tylko pusty dołek. Wiosną
w tajdze znajdowano ludzkie
czaszki i piszczele. Zbierano je razem i powtórnie grzebano już bez
żadnej ceremonii pogrzebowej,
jako NN.
Tak płynęło życie. Mijały tygodnie,
miesiące. Mama w wolnych chwilach, na ile czas pozwolił, chodziła
po okolicznych osadach i „mieniała” co się dało. Zamieniała wszystko na żywność. Na początku wymieniła łańcuszki, kolczyki, pierścionki, a nawet z bólem serca rozstała się z poświęconymi obrączkami. Miejscowi brali to, ale bardziej
z litości jak z potrzeby. Złota tam
nie brakowało. Myśmy tam wszyscy na złocie mieszkali. Sama nazwa „Złota góra” mówiła sama za
siebie. Tubylcy chętniej zamieniali
się na odzież osobistą różne fatałaszki, szaliki jedwabne czy chusty
itp. Niestety zapasy się kończyły,
głód coraz bardziej zaglądał nam w
oczy. Wyrąb lasu w obrębie posiołka „Poleszczyna” skończył się, aby
więc nie tracić czasu na dojście do
pracy, przewieźli nas na posiołek
„Toporok”. Między jednym posiołkiem, a drugim przytrafiła nam się
przykra przygoda, przejeżdżając
przez jakiś strumyk czy głęboki
rów wodny, pod kołami naszej
podwody załamała się spróchniała belka. Wóz tak się przechylił,
że wszyscy wypadliśmy z niego.
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no dziurę w mostku, pojechaliśmy
dalej a cały pozostały nasz majątek
przepadł. Toporok - nowy posiołek, nowe otoczenie (przynajmniej
częściowo), ale te same warunki i
ta sama rzeczywistość. Ciężka praca, te same choroby. Jednym słowem: głodno, chłodno i do domu
daleko. Zamieszkaliśmy ponownie
w barakach, ale te baraki zostały postawione już przez naszych
zesłańców, którzy zostali zesłani
z naszych transportów inną trasą.
Baraki pachniały świeżą żywicą,
a pluskiew było trochę mniej. Natomiast wszy przywieźliśmy swoje
ze sobą. Praca był taka sama. Rano
zbiórka przed barakami. Komendant rozdzielał pracę. I tak dzień
w dzień. Mojej Mamie jako parę
do piły przydzielono 16-o letnią
dziewczynę Anielę Krzywoń. Od
tej pory obie były skazane tylko
na siebie. Ile normy wykonały, tyle
miały zaliczone jako dniówkę. Silna to była dziewczyna i z charakterem, zdecydowana na wszystko.
Pasowała do mojej Mamy. Pomimo różnicy wieku, były w pewnym
sensie podobne do siebie, więc
wspólnie im się dobrze pracowało. Normy swoje wykonywały tym
samym dzienne racje otrzymywały
pełne. A dzienna racja to 500 gr.
czarnego chleba i kociołek zupy
ze wspólnego kotła. Dla młodych i
tych, którzy tego nie doświadczyli
przypomnę, że ta forma żywienia
stosowana była w obozach koncentracyjnych, łagrach, kołchozach i
przedsiębiorstwach. W Polsce Jacek Kuroń zasłynął ze wspólnych
zupek. Niech mu ziemia lekką będzie.
Fragment wspomnień Tadeusza
Tomaszewskiego „Sybir w oczach
dziecka” http://www.pawlodarczycy.org/wspomnienia

/ Fragment zabudowań łagru w Jercewie, w którym odsiadywał wyrok Gustaw Herling-Grudziński Źródło: Fotorzepa fot. Jakub Ostałowski

Ojciec trzymając się wozu wisiał
z jednej strony, mama jedną ręką
trzymała mnie, a drugą trzymała się
koła. Cały nasz dobytek, a raczej
jego resztka, wpadła do wody. Był
to nieduży zabytkowy kuferek, w
którym było jeszcze kilka fatałaszków. Moja siostra Władzia wypadając z wozu stanęła a tym kuferku.
Na szczęście jej głowa wystawała
nad powierzchnię i skończyło się
na strachu. Po wyciągnięciu nas z
wody okazało się, że nie ma mego
brata Zbyszka. Ktoś zauważył, że
szamocze się pod wodą. Spadając
zaczepił się o wystający korzeń i
był bliski utopienia. Po wyciągnięciu nas i wozu w miejsce starej belki naprędce ścięto drzewo i załata-

Stanisław Lasek: W krótkim zarysie przedstawimy tragedię naszej
rodziny, jak i wielu innych, osiedlonych na Kresach Wschodnich.
Mieszkaliśmy w kolonii Terpin,
położonej nad rzeką Berezówką.
Po drugiej stronie tejże rzeki znajdowała się druga kolonia – Dębina
– z czternastoma rodzinami kolonistów. W centrum położona była
wieś Dmytrów, w której mieszkało
1100 rodzin, przeważnie ukraińskich, a także mieszanych. Po drugiej stronie Dmytrowa były dwie
kolonie czysto polskie – Bełzów i
Strachów, kolonie te powstały w
latach 1919- 1920 z parcelacji
dworu ziemianina – Ślężaka. Z po-
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czątku gmina mieściła się w Dmytrowie, lecz w roku 1930 przeniesiono ją do Chołojowa, małego
miasta na trasie Radziechów – Kamionka Strumiłowa. Okolice to
piękny płaskowzgórz żyznej ziemi
podolskiej. Gospodarstwa kolonistów obejmowały powierzchnię od
5 do 12 hektarów. Rolnicy uprawiali pszenicę, buraki, lucernę i
żyto. Każdy gospodarz posiadał
mały sad owocowy. Kolonia Terpin
była zamieszkana przez dziewięć
rodzin: Leon Walski – siedmioro
dzieci, Wojciech Lasek – dziewięcioro dzieci, Jan Kozioł – dwoje
dzieci, Felek Zbyrał – jedno dziecko, Henryk Łopuszański – bezdzietny, Jan Krawczyk – dziesięcioro dzieci, Michał Dziewa –
dwoje dzieci, Jan Piekarz – troje
dzieci, Franek Gawełko – troje
dzieci. Kościół parafialny, w Chołojowie, oddalony był o 4 km, dlatego Polacy (koloniści) rozpoczęli
budowę kościoła w Dmytrowie.
Budowy niestety nie ukończono,
gdyż wybuchła wojna w 1939
roku. We wsi Dmytrów mieliśmy
7-klasową szkołę III stopnia, Dom
Ludowy, dużą cerkiew, karczmę
„Jośka”, kooperatywę (spółdzielnię), elektrownię, która dostarczała
prąd do miasta powiatowego Radziechów. We wsi Dmytrów nie
było światła elektrycznego, za wyjątkiem młyna i dworu Ślęzaka.
Władze powiatowe nie zezwoliły
na zaciągnięcie kabli i elektryfikację wsi Dmytrów, pomimo że sieć
słupów i przewodów była przygotowana przez całą wieś. Wieś i jej
budynki – to drewniane domy, skupione przy sobie, kryte tak, że
strzechy dotykały jedna drugiej.
Przy każdym domu był sad z jabłoniami, gruszami, śliwami itp. oraz
ogródki warzywno-kwiatowe. Gdy
przyszła wiosna, to cała wieś była
potężną doniczką różnokolorowych kwiatów. Jesień natomiast
swymi kolorami i odcieniami przypominała ogromną barwną tęczę.
Nad rzeką Berezówka rosły dziesiątki wierzb płaczących, a obok
wiła się dróżka do pieszych spacerów. Od wschodniej strony aż do
naszej kolonii przez mniej więcej
trzy kilometry ciągnęły się rozległe
łąki i torfowiska, na których pasły
się stada bydła, czy też stały stogi
siana oraz kopce suszącego się torfu, służącego na opał. Piękno naszej okolicy, z jej różnorodnością –
to żywy obraz dla malarza. Harmonia życia wsi Dmytrów i naszych
kolonii nigdy nie była zakłócana.
Razem chodziliśmy do jednej
szkoły, religii uczyli katoliccy księża i prawosławni popi, a jeśli któryś
nie mógł być na lekcji, to połączone dzieci z klas uczyły się religii
pod opieką księdza albo popa. Zdawało się, że wszyscy dbają o to,
aby dobrze gospodarować i zbierać
plony pracy rąk. Pomagano sobie
wzajemnie przy pracach w polu w
czasie żniw, sianokosów czy wykopków ziemniaków. Ten spokojny tryb życia został zakłócony wybuchem II wojny światowej. Najazd Niemców na Polskę – 1
września 1939 roku, a następnie
Rosji sowieckiej i ich okupacja
była początkiem tragedii kolonistów, osadników, nauczycieli, le-
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śniczych, żandarmerii oraz inteligencji polskiej zamieszkującej
wschodnią Małopolskę, okupowaną przez bolszewików. Nacjonaliści ukraińscy i różna szumowina zaczęli masowo występować
przeciw polskiej ludności. W listopadzie 1939 roku na kolonii Strachów Ukraińcy wymordowali dwie
rodziny kolonistów. Biedota (złodzieje i różni przestępcy) otrzymali
władzę od okupanta bolszewickiego. Potworzyli milicję, otrzymali
broń i w biały dzień zaczęli rabować i pacyfikować kolonistów na
naszym terenie. W pierwszym tygodniu grudnia 1939 roku Ukraińcy wraz z biedotą napadli na nasze
kolonie – Terpin i Dębinę, rabując
bydło, trzodę chlewną, zboże, kury,
a nawet obuwie. Naszej rodzinie
zabrano dwie krowy, trzy paśne
świnie, ponad pięćdziesiąt kur,
odzież i część pościeli. Nacjonaliści zapowiedzieli, że „to nie koniec
i przyjdą rozprawić się z Lachami,
bo my już dość nacieszyli się życiem na ich ziemi”. Kolonia nasza
zaczęła się organizować i prowadzić 24-godzinną wartę wokół zabudowań. Złożony meldunek do
NKWD nic nie pomógł w tej sprawie, mimo obietnic. Wszyscy Polacy żyli w nieustannym strachu o
swoje życie i mienie, z niepokojem
oczekując następnego dnia. Święta
Bożego Narodzenia 1939 roku
przeszły spokojnie, bez wypadków.
Niedługo potem na stacji kolejowej
w Chołojowie zauważono długi
rząd wagonów towarowych z kratami w oknach i piecykami w środku. Zastanawialiśmy się, dla kogo
są przeznaczone gdyż posiadały
dwa rzędy prycz. 10 lutego 1940
roku o godzinie czwartej rano
kolonia nasza została otoczona
przez sołdatów NKWD i Ukraińców. Gdy zaczęli dobijać się do
drzwi, ojciec otworzył nasz dom.
Wówczas sołdat z bagnetem na karabinie i dwóch Ukraińców wpadło
do mieszkania, rozpoczynając rewizję (nazwiska Ukraińców – Wasyl Kucuper i Mikołaj Strilkow).
Ojca trzymali pod bagnetem i bronią gotową do strzału, Wyrwana ze
snu rodzina nie wiedziała, co począć. Powstał wielki płacz dzieci,
których było ośmioro, gdyż najstarsze, brat Józef, było u kuzynów.
Najmłodsza siostra Rozalia miała
wówczas osiem miesięcy. Enkawudzista ogłosił zarządzenie „Wierchownoho Sowieta”, że „mamy
tylko 40 minut na ubranie się,
spakowanie rzeczy i opuszczenie
domu”. Mama Zofia, słysząc to,
zemdlała, a ojcu nie pozwolono się
ruszyć. Najstarsza siostra Anna cuciła mamę i ubierała młodsze rodzeństwo. Czas uciekał. Brat Janek
pakował rzeczy osobiste rodziny, a
Ukraińcy kontrolowali, co bierze, i
dużo rzeczy osobistych nie pozwolili zabrać. Gdy brat udał się do spichlerza po żywność, Ukraińcy odważyli 50 kg mąki i 25 kg kaszy
jęczmiennej, przeznaczonej na paszę dla prosiąt, chociaż mąki było
około 300 kg, a także większe ilości kasz, to Ukraińcy nie pozwolili
wziąć. Dziewięcioletni brat Wojtuś
niezauważony przez Ukraińców
wbiegł do kurnika i zadusił 25 kur,
wrzucił je do worka, a następnie na

przygotowane sanie. Mieliśmy w
domu tylko pół bochenka chleba,
bo właśnie w tym dniu (sobota)
miał być pieczony świeży. I to było
wszystko, co pozwolono zabrać naszej licznej rodzinie. Po upływie 40
minut żołnierz zakomenderował: –
„Wychadi wremia proszło!” Mama
Zofia nie zdążyła się ubrać i w nocnej koszuli, ubrana w płaszcz, musiała wychodzić. Mróz był bardzo
silny, dochodził do 30 st. poniżej
zera. Po załadowaniu rodziny i dobytku na dwie pary sań, dołączono
nas do kolumny rodzin sąsiadów,
tak jak my wyrzuconych ze swoich
domów. Zewsząd słychać było rozpaczliwy płacz dzieci, a także nieustanne wycie psów z naszej kolonii. Kiedy kolumna sań ruszyła
otoczona żołnierzami na koniach,
prowadzono nas nie wprost na stację Chołojów w prostej drodze 3
km, lecz jechaliśmy w kierunku
wsi Dmytrów okrężną drogą 10
km. Mimo wczesnych godzin rannych, wzdłuż drogi po obu stronach
stali Ukraińcy młodzi i starzy, urągając: – „Czas na was, Lachy!”
Inni kiwali rękoma na pożegnanie,
większość jednak milczała. Po drodze dołączyły do nas kolumny z
Bełzowa i Strachowa, naszych kolonistów, nauczycieli z naszej szkoły w Dmytrowie oraz leśniczych
(dwie rodziny). Gdy jechaliśmy
przez miasto Chołojów, ludność
żegnała nas łzami, jedynie Żydzi z
czerwonymi opaskami na rękawach, uśmiechali się szyderczo do
żołnierzy. Gdy przybyliśmy na stację, część wagonów była zajęta i
załadowana. Do wagonu 25 TW
załadowano 42 osoby wraz z bagażami. Tłok był niesamowity. W wagonie znajdowało się 18 dzieci do
lat 12, w tym troje niemowląt, 6
dziewcząt, 7 kawalerów oraz rodzice w wieku około 50 lat. Wagon –
drzwi odsuwane na zewnątrz – piecyk żelazny 2-fajerkowy, okna
okratowane bez osłon, otwór – ubikacja, prycza górna – prycza górna,
prycza dolna – prycza dolna. Dzieci zamarznięte w drodze ułożono w
pierzynach na górnych pryczach.
Na pryczach nie byto żadnego posłania, jedynie deski. Jeśli zważymy, że mróz sięgał 30 st. poniżej
zera, to mamy obraz tragedii rodzin
wyrzuconych z własnych domów,
bez żywności. Dzieci były tak zamarznięte i wyczerpane płaczem,
że ledwo dawały znaki życia kwileniem. Tuliły się wzajemnie, nie dając się odłączyć od matek. Ich oczy
przejęte grozą i strachem to niezapomniane wrażenie. Boże, pożal
się nad tymi biednymi dziećmi
twymi, którym wyznaczyłeś krzyż
cierpienia, tułaczki, nędzy i głodu!
W wagonie było bardzo zimno,
gdyż był nieszczelny i z otwartymi
oknami. Na stacji udało się ukraść
trzy podkłady kolejowe, które natychmiast pocięto i ukryto pod dolną pryczą, by żołnierze nie zauważyli, bowiem w przeciwnym wypadku winni kradzieży natychmiast
byliby sądzeni jako sabotażyści.
Równocześnie udało się zdobyć
trochę węgla i to umożliwiło rozpalenie piecyka. Mróz połączony z
wiatrem wciskał się wszystkimi
szczelinami wagonu, zwłaszcza
przez cztery okna bez szyb, zakra-

towane. Dla organizacji życia w
nowych warunkach, po krótkiej naradzie wybrano kierownika wagonu, którym został oficer rezerwowy
Wojska Polskiego, a zarazem leśniczy w Lasach Państwowych na naszym terenie – Michał Kłopatyński. Posiadał liczną, 12-osobową
rodzinę. Na zastępcę wybrano mojego ojca, Wojciecha Laska. Do ich
obowiązków należało utrzymanie
porządku w wagonie i występowanie w imieniu wszystkich do władz
sowieckich o zaopatrzenie w żywność, wodę i opał. Po rozlokowaniu
dzieci na górnych pryczach, starsi
w miarę możliwości zabezpieczyli
okna workami i kawałkami desek,
które udało się zdobyć na stacji.
Płacz dzieci zmarzniętych, przeziębionych, kaszlących i głodnych
przejmował grozą. Płacz ten słychać było na całej stacji kolejowej.
Nie pomagały zabiegi matek tulących biedactwa do swych piersi.
Przez trzy dni dowożono wysiedlone rodziny i samotnych z transportu. W drugim dniu (niedziela, 11
lutego 1940 roku), gdy ojciec udał
się po wodę, spotkał szewca, Ukraińca, u którego naprawialiśmy buty
i czasami ojciec zatrudniał go przy
pracach polowych. Nazywał się
Mikołaj Krzywoj. Człowiek ten
przyniósł 10-litrową konewkę mleka i cztery bochenki chleba. Inny
mieszkaniec Ochladew – Jakub
Kielerman, przyniósł kilka bochenków chleba, słoninę, kilka kilogramów mięsa oraz kilka litrów mleka
i śmietany, wyrażając się ze smutkiem, że to „dzieciom na pokrzepienie”. Ojciec, Wojciech, ze łzami
w oczach dziękował za ten ludzki
gest. W wagonie natychmiast nakarmiono najmłodsze dzieci. Kierownik zarządził wspólne gotowanie na trzy rodziny z braku miejsca
na piecyku, który miał tylko dwie
fajerki. W trzecim dniu dołączył do
nas brat, Józef, który podczas wywózki był u krewnych. Dowiedziawszy się o tragedii, przyjechał,
by dzielić los wspólnie z rodziną.
Tejże nocy transport ruszył w kierunku na wschód, z czego wywnioskowaliśmy, że wywożą nas do
Rosji. Wszystkie wagony były zamknięte z zewnątrz i pilnowane
przez konwojentów transportu,
którzy z bronią w ręku śledzili nas
z wieżyczek. W nocy dojechaliśmy
na punkt graniczny do Bronowic,
żegnając ojczystą ziemię. W Bronowicach na stacji spotkaliśmy kilka innych transportów ludzi wysiedlonych w tym samym czasie jak
my z województwa tarnopolskiego. Na stacji zaopatrzono nas w
wiadro zupy na 10 osób oraz porcje
20 dkg chleba na osobę i gotowaną
wodę (kipiatok). Ciągle słychać
było nawoływania sołdatów: –
„Odkryli!” – co oznacza otwierać, i
– „Zakryli!” – zamykać. Na ten
głos otwierano drzwi wagonu i wychodzili wyznaczeni przesiedleńcy
po wodę i prowiant pod eskortą
żołnierzy. Następnie, po powrocie
do wagonu, zamykano wagony od
zewnątrz. W wagonach było tak
ciasno, że brakowało miejsca do
wypoczynku dla wszystkich. Starsi
spali na zmianę, gdy jedni odpoczywali, to drudzy stali lub siedzieli na podłodze środka wagonu. Sta-
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le zmarznięte nogi cierpiały, gdyż
nie było gdzie ich ogrzać. Starsi,
zwłaszcza młodzież, mieli kłopot z
załatwianiem potrzeb fizjologicznych. Ubikację stanowiła dziura w
podłodze wagonu. Z początku, gdy
jedna osoba szła za swoją potrzebą,
to druga zasłaniała ją kocem. Gdy
nadeszły choroby połączone z rozwolnieniem, tak że lało się z ludzi,
wtedy nikt nie zważał na obecność
innych, tylko aby dojść do otworu.
Zmarznięte odchody trzeba było
zdrapywać i usuwać otworem, co
powodowało fetor w całym wagonie. Dzieci zaczęły chorować na
koklusz i grypę, kaszląc nieustannie. Do tego dochodziły bóle brzucha i biegunka. Niemycie się i brud
kału ludzkiego spowodowało rozmnożenie się robactwa, wszy, które
wszystkim dokuczały. Wiele dzieci
zmarło z przeziębienia i chorób, nigdy nie zbadane przez lekarza.
Transport nasz jechał nieraz przez
cały dzień, przystając jedynie po
uzupełnienie węgla i wody. Mijaliśmy miasta i osiedla, wszędzie widać było nędzę. Mężczyźni i kobiety ubrani byli jednakowo: w watowane spodnie i kurtki, a na nogach
walonki (fabrycznie ubita wełna
owcza na formie), z kaloszami, niektóre bardzo zniszczone. Na głowach czapki z nausznikami (papachy), twarze wynędzniałe. Na stacjach kolejowych potężne portrety
Lenina i Stalina oraz transparenty z
hasłami rewolucji i raju sowieckiego. Tak, po 23 dniach podróży w
oblodzonych ścianach wagonu i
temperaturze poniżej 30 st., dotarliśmy do ostatniej stacji kolejowej:
Kotłas, obwód archangielski. Po
sześciu godzinach postoju w zamkniętych wagonach, naczelnik
transportu NKWD rozkazał wyładowywać się do przygotowywanych baraków, które służyły wcześniej dla transportowanych na zesłanie różnych przestępców i wrogów Związku Sowieckiego. Tu
rozdzielono nas do różnych obozów rozrzuconych na dalekiej północy Rosji, rozłączając rodziny,
ludzi z jednej miejscowości, a także jadących razem w wagonach.
Naszą rodzinę skierowano do obozu Permogor (Zapad), 185 km za
Krasnoborskiem, na północ nad
rzeką Dwiną, która wpada do Morza Białego w mieście portowym
Archangielsk. Wraz z nami z transportu przydzielono ponad 120
osób. Mimo czujności konwoju
udało się, że wraz z nami przydział
do obozu otrzymała rodzina z naszej kolonii Jana Krawczyka, z
dziesięciorgiem dzieci, a także
przyjaciele naszej rodziny. Podjechały jednokonne sanki. Nam przydzielono dwie pary sanek. Gdy
mama, Zofia, rozpaczała, gdzie pomieści dzieci i skromny bagaż, enkawudzista odrzekł: – „Siadaj i odjeżdżaj, bo was rozdzielę” – ciebie
tu, a męża do drugiego obozu, jak
będziesz się buntować. Załadowano młodsze rodzeństwo i mamę.
Okryto, czym się dało, a ojciec i
bracia przywiązali się sznurkami,
aby się nie pogubić. Odległość 185
km z Kotłasa do Permogor przebyliśmy w ciągu czterech i pół dnia.
My starsi musieliśmy iść pieszo:
ojciec Wojciech, bracia – Józef i
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Jan, siostra Anna i ja – Stanisław.
Po 40 km dziennie szliśmy przy 40
st. mrozu. Nie mając odpowiedniego ubrania ani obuwia, już w
pierwszym dniu ja i siostra Anna
odmroziliśmy sobie twarze, a siostra też nogi. W czasie drogi, gdy
szliśmy dość szybko, to mróz zatykał oddech w piersiach. Pierwszy
postój w Czajni, która składała się z
dużej izby z piecem przy jednej
ścianie. Na piecu spali gospodarze
Czajni. Nam rzucono wiązkę słomy w rogu izby. Furmani (woszczyki) mieli przygotowane spanie
w drugim rogu izby. Tu dano nam
herbaty (czaju), zupę rybną i po
300 gramów chleba. Pragnę zaznaczyć, iż cały czas jechaliśmy korytem rzeki Dwiny. Forman oświadczył, że następnego dnia rano wyruszamy w dalszą drogę. Ojciec,
który znał język rosyjski z okresu
niewoli w czasie I wojny światowej, zapytał gospodarza, gdzie
można kupić mleka dzieciom. Ten,
po namyśle, odpowiedział, że wie,
ale mleko jest drogie. Ojciec wziął
sukienkę siostry i pokazał. Gospodarz odrzekł, że za tę sukienkę dostanie trzy litry mleka. Co było robić – ojciec wyraził zgodę. Gdy
dzieci dostały po kubku mleka, natychmiast zasnęły. Ja z siostrą leczyliśmy odmrożone twarze i nogi.
Ojciec doradził, aby dla ochrony
twarzy użyć pończoch. Wycięliśmy w pończochach otwory na
oczy i usta, zakładając je na twarz.
Przez cały czas służyły nam, chroniąc twarz od dalszych odmrożeń.
Nazajutrz wczesnym rankiem wyruszyliśmy w dalszą podróż. Po
godzinie drogi zamarzniętą rzeką
Dwiną napotkała nas śnieżna burza, co o mało nie zakończyło się
tragedią. Koleiny drogi zostały zasypane, a powstałe zaspy utrudniały poruszanie się. Konie i sanki
grzęzły w śniegu, trzeba było pomagać wyciągać sanie. Wiatr ze
śniegiem wdzierał się we wszystkie
szparki ubrania, opanował nas niesamowity chłód i ziąb oraz senność
z wyczerpania. Trzymaliśmy się
sznura blisko siebie, aby nie zgubić
się w szalejącej zamieci. Wszyscy
modliliśmy się, prosząc Boga o
ocalenie. Po 2-3 godzinach zamieć
ustała. Konie były tak zmęczone,
że ledwie się ruszały. Furmani zażądali, by wysadzić z sań dzieci.
My zaś, prosząc nade wszystko,
aby dzieci zostały w saniach, zobowiązaliśmy się pomagać ciągnąć
sanie, chociaż byliśmy u kresu wytrzymałości. Z obu stron konia
przytroczonymi sznurami pomagaliśmy ciągnąć sanie. Tak dobrnęliśmy do następnej Czajni późnym
wieczorem. Znów to samo – zupa
rybna [ucha], herbata, łyżka kaszy i
300 gramów chleba, który był jak
bryła gliny z opieczoną skorupą.
Wszyscy byli krańcowo wyczerpani i pragnęli snu. Jednak nie było
nam dane spać spokojnie, gdyż do
wszy, które bardzo dokuczały, dołączyła jeszcze szarańcza pluskiew,
które gryzły niemiłosiernie. Młodsze rodzeństwo zaczęło płakać i nie
można go było uspokoić. Gospodarz Czajni, gdy dowiedział się, co
jest przyczyną płaczu dzieci, powiedział: – „U nas wszędzie jest
ich dużo i wy też się przyzwycza-
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icie!” Dalsza podróż odbywała się
dość spokojnie. W piątym dniu
około południa zauważyliśmy dużą
wieś. Furman oświadczył, że to
Permogor – wieś. My mieliśmy zamieszkać po drugiej stronie rzeki w
osiedlu dla osób skazanych. Woźnica wskazał nam obóz. Były to
stare baraki służące zesłańcom i
skazanym, którzy buntowali się
przeciwko władzy carskiej i sowieckiej. Po przybyciu komendant
obozu, Sokołowski, przywitał
swych podwładnych, zaś woźnica
za pokwitowaniem i przeliczeniem
zdał naszą rodzinę. Sokołowski –
to syn polskiego zesłańca, który nie
mówił po polsku, ale rozumiał.
Przydzielono nam dużą izbę w baraku, gdzie rozmieściliśmy się po
dwudziestu sześciu i pół dnia podróży. W obozie było już dużo rodzin z dziećmi oraz osób samotnych. Razem 350 osób. Samotni
to nauczyciele, policjanci i żołnierze z centralnej Polski. Wszyscy
samotni mieszkali w baraku ogólnym, bez przedzielonych pokoi,
samotne kobiety osobno i mężczyźni osobno. Nasze pomieszczenie okazało się za ciasne dla naszej
rodziny. Chociaż mieliśmy podwójne łóżka, nie mogli się wszyscy pomieścić i spaliśmy po troje w
jednym łóżku. Łoża to drewniane
prycze z desek, do których na postanie przydzielono wiązkę żytniej
słomy. Zesłańców i łagierników ratowało to, że tajga obfitowała w jagody i grzyby, a zalew i rzeka w
ławice wszelkich ryb. Komendant
oświadczył, że będziemy pracować
przy wyrębie lasów, wykuwaniu
drzewa z lodu, budowie tratew i ich
spławie oraz piłowaniu drzewa na
opalanie parowozów (okrętów parowych), które będą ciągnęły tratwy do portu w Archangielsku.
Fragment: Stanisław Lasek –
Wspomnienia Kresowiaków – Sybiraków za: http://zeslaniec.pl/53/
Relacje_z_zeslania.pdf

się tam w 1922 r. Jako dziecko pamiętam przemarsz bolszewików,
jesienią 1939 r. W maju 1940 r .zapamiętałem zapłakaną matkę, kiedy ojca zabierano na Sybir. Pamiętam też ojca za kratami - pobitego
i skatowanego, którego odwiedziliśmy w czerwcu tegoż roku. Ledwo
go poznałem. Następne wspomnienia to niemieckie bomby rzucane
na uciekające wojsko bolszewickie. W 1942 r mama zaprowadziła mnie do szkoły, w której trzeba
było mówić tylko po ukraińsku.
Znałem ten język, ponieważ w sąsiedztwie mieszkali Ukraińcy .Żyliśmy z nimi w zgodzie, a dzieciaki bawiły się wszystkie razem. W
Polanówce mieszkała większość
rodzin polskich, Ukraińców było
niewielu. Już zimą w 1943 r, chyba
w lutym , słyszeliśmy o zagrożeniu, o napadach ze strony Ukraińców. W połowie marca pod dom
przyszli 3 Ukraińcy, w tym jeden
znany - Josip. Rozmawiając głośno
o podpaleniu domu w najbliższym
czasie jednocześnie nas ostrzegli.
Po tym zajściu mama zadecydowała, że musimy uciekać. Schroniliśmy się u sąsiada nazwiskiem
Grzyb mieszkającego nieopodal
szkoły. Już wieczorem obserwowaliśmy łuny palących się domostw.
Wszyscy razem z p. Grzybem, jego
żoną, teściową i dziećmi zapakowaliśmy się na furmankę i polami
uciekaliśmy do zaprzyjaźnionych
Ukraińców, którzy przyjęli nas na
noc. Byli oni bardzo zatrwożeni,
gdyż w miejscu naszego noclegu
zbierali się banderowcy, skąd wyruszali na napady i podpalenia domostw. Nasi ukraińscy gospodarze
za przechowywanie Polaków mogli stracić życie. Nad ranem musieliśmy wędrować dalej. Kierowaliśmy się nad rzekę do Janowej
Doliny zamieszkałej przez wielu
Polaków. Uciekaliśmy lasami pod
osłoną nocy. Ukraińcy radzili nam
jechać w kierunku Huty Stepań-

Powyższe to jedynie kropla z morza wspomnień tych co przeżyli.
Niestety los Kresowian którzy
uniknęli deportacji sowieckich
również był tragiczny. Czytając
dziesiątki wspomnień nie jednokrotnie trafiałem na stwierdzenia,
że jedynymi ocalałymi z całej, licznej rodziny kresowej, byli właśnie
zesłańcy. Oto przykładowe relacje.
Jesteśmy Kresowiakami z Wołynia - relacjonuje ks. Tadeusz Żurawski.- Urodziłem się 5 września
1935 r w miejscowości Polanówka.
Moi dziadkowie i rodzice osiedlili

skiej, ponieważ w okolicy rzeki
Horyń było zagrożenie .Kiedy nadjechali banderowcy wiele furmanek zjechało na łąkę i podążało w
stronę lasu. Słyszałem strzały oddawane przez zaczajonych w tym
lesie banderowców. Ukraińcy na
koniach podjeżdżali do furmanek
i siekierami zabijali znajdujących
się tam Polaków. Przed wyjazdem
z rodzinnego domu zabraliśmy Pismo Święte i krzyż. Pismo Święte
było ciężkie, więc teraz miałem tylko krzyż, który trzymałem nad głową. Być może Ukraińcy nie mieli

odwagi uderzać po rękach wznoszących krzyż. Z napadu ocalały
tylko 2 furmanki. Ukrywaliśmy
się najpierw w leśniczówce, a gdy
w nocy przyszli ukraińscy strzelcy,
uciekliśmy stamtąd. .Zostawiliśmy
cały dobytek razem z furmankami i
schroniliśmy się w lesie. Spotkaliśmy tam brata mojego ojca razem
z żoną i dwójką małych dzieci. Oni
po przywitaniu odeszli dalej, aby
nie powodować zagrożenia. Płacz
małych dzieci mógł zwabić banderowców Później już słyszałem
tylko krzyki i strzały. Pozostali w
tym lesie na zawsze. Nie mogliśmy im pomóc. Ostatecznie udało
nam się dostać do Cumania, gdzie
był posterunek niemiecki i stamtąd
pojechaliśmy traktem z Równego
do Łucka. Niemcy przyjęli nas do
obozu przejściowego, gdzie mieliśmy schronienie i skromną strawę.
Z najbliższej rodziny ks. Tadeusza
Żurawskiego w Rzezi Wołyńskiej
zginęli: brat ojca Stanisław z małym synem - zamordowani na
swoim gospodarstwie, brat ojca
Stefan wraz z małżonką i dwójka
małych dzieci - zamordowani w
lesie w czasie ucieczki, kuzynka
Janina / lat 18 / oraz trzeci brat ojca
Aleksy, którzy postanowili wrócić
do Polanówki - zamordowani w
swoim gospodarstwie z wyjątkowym okrucieństwem. Wszyscy nie
mają własnych grobów. Wszyscy
zostali zamordowani dlatego, że
byli Polakami. Z rodziny księdza
T. Żurawskiego udało się ocalić życie : matce, siostrze, która
przebywała w obozie niemieckim, ojcu, który wydostał się z
Syberii z armią Andersa .
  Jan Smolarek / obecnie zamieszkały w Australi / urodził się w
1934 r w Nowej Polanówce parafia Darażno. To była mała wioska,
mieszkali tam sami Polacy. Ukraińskie domostwa były oddalone o
pół kilometra. Pan Jan wspomina :
Pamiętam lato 1941 r, kiedy przez
nasze podwórko uciekało wojsko
bolszewickie. Pamiętam też, że w
1942 r w krótkim czasie Ukraińcy
wymordowali wszystkich Żydów
z gett w Kostopolu, Równem i
Darażnem i pogrzebali ich w lesie
przysypując lekko ziemią. W tym
czasie pierwszy raz słyszałem, że
zamordowano polską rodzinę w ich
własnym domu. Z podsłuchanej
rozmowy dorosłych dowiedziałem
się, że wszyscy zamordowani leżeli
twarzami do podłogi, a kobieta w
zaawansowanej ciąży była ukrzyżowana na ścianie z rozpłatanym
brzuchem. Niebawem , chyba 18
lub 24 marca rzeź dotknęła mojej rodziny. W Marianówce zamordowano wujka Stanisława z
synem. Krótko po pogrzebie sąsiad
Ukrainiec, którego syn był banderowcem przyszedł ostrzec, abyśmy
szybko uciekali. Ukrainiec zabrał
naszą furmankę, krowę i konie oraz
zapakował wszystko co zdołał zabrać z domostwa. Pięcioro rodzeństwa razem z mamą i tatą odeszliśmy do lasu z jedną pierzyną, która
dawała okrycie przed nocnym
chłodem. Sąsiad Ukrainiec za cały
zagrabiony dobytek przynosił nam
do lasu przez 3 tygodnie żywność
a także przeprowadził okrężną
drogą omijając zagrożenia do sta-
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cji Ołyka. Tam zatrzymaliśmy się
w opuszczonym domu. W Wielki
Czwartek lub Wielki Piątek w
bezksiężycową noc widzieliśmy
naokoło wszędzie łuny od płonących gospodarstw. Następnego
dnia wędrowaliśmy dalej. Pod wieczór dotarliśmy do Cumania , gdzie
przebywaliśmy około tygodnia. W
czasie naszego pobytu Ukraińcy
napadli i wymordowali część Polaków. Z Cumania w ciągu jednego
dnia pokonaliśmy pieszo ponad 30
km. by dotrzeć do Łucka. Zatrzymaliśmy się w budynku seminarium zakonu Jezuitów, w którym
ks. biskup Szelążęk zorganizował
pomoc dla uciekinierów. Ponieważ
niemieckie władze okupacyjne
wywoziły na roboty, zgłosiliśmy
się na ochotnika. Zapakowani na
wojskowe ciężarówki zostaliśmy
przewiezieni do Kiwerc, następnie
do Kowla i do Lublina. Z Lublina
przewieziono nas do gospodarstwa
w Niemczech.
Krystyna Mazur urodziła się w
1936 r. w miejscowości Jagiellonów koło Cumania. Jej stryja,
osadnika po 1920 r razem z żoną
władze radzieckie zabrały na Syberię i ślad po nich zaginął. Następne
co pamięta jako dziecko / miała
niespełna 7 lat / , to, że przyszedł
sąsiad Ukrainiec powiedział, że jak
banderowcy każą mu ich zamordować i tego nie zrobi, to zamordują
jego razem z rodziną. Rodzice spakowali najpotrzebniejsze przedmioty na furmankę, zaprzęgli ją w
dwa konie. Zabraliśmy też krowę,
ponieważ w rodzinie było sześcioro dzieci - wspomina pani Krystyna. Nie ujechaliśmy daleko. Po
drodze Ukraińcy zabrali nam cały
dobytek. Do Łucka dotarliśmy piechotą. Tam Niemcy skoszarowali
nas w podziemiach katedry, gdzie
spaliśmy na słomie. Posegregowali
uchodźców i codziennie wywozili ciężarówkami do pracy w polu.
Dostawali też całodzienny posiłek
- miskę zupy i kawałek chleba .Po
żniwach Niemcy dali Ukraińcom
granaty zapalające ze wskazaniem,
że mogą robić z Polakami co chcą,
ponieważ już nie są potrzebni. Te
granaty wrzucono do podziemi
katedry, w których ponad 100
Polaków spało na słomie. Ojcu p.
Krystyny udało się przeżyć pomimo rozległych poparzeń. Obecnie
na dawnych naszych terenach w
Polanówce, Marianówce, w Darażnym, Janowej Dolinie nie ma
Polaków .Ich domostwa spalono,
cmentarze zaorano lub zamieniono w pastwiska a pola uprawne zarosła trawa. Nie ma drogi.
Nie ma śladu na mapie.
http://wolyn.org/index.php/informacje/959-gdyby-nie-wywozka-na
-sybir-prawdopodobnie-zostalby-z
amordowany-przez-banderowcow
To również kropla w morzu wspomnień ocalałych z ludobójstwa
Polaków, Kresowian na Kresach
przez OUN-UPA. A wszyscy byli
Polakami mieszkającymi na Kresach. Powyższy artykuł jest odpowiedzią dla tych co zadają czasem
dziwne pytanie „kto to są ci Kresowianie?”.
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KALENDARIUM LUDOBÓJSTWA.
LISTOPAD 1944 ROK
Stanisław Żurek

1 listopada (Wszystkich Świętych) 1944 roku:
We wsi Gontowa – Milno pow.
Zborów Ukraińcy zamordowali
2 Polaków: „Rożek Jan i Zaleski
Paweł - zastrzelony na posterunku” (Adolf Głowacki: „Milno –
Gontowa”, Szczecin 2008).
We wsi Wygoda pow. Skałat 1
listopada 1944 r. został zamordowany Jabłoński Józef, rolnik
(uduszono go przy użyciu sznura).
We wsi Żyrawa pow. Żydaczów
dwóch miejscowych Ukraińców
– banderowców zamordowało
6-osobową rodzinę: Marię Wierzbicką lat 44, jej córkę Zofię lat
23, jej synów: Henryka lat 15 i
Władysława lat 21 oraz jej 70-letnią matkę Annę Wiśniewską.
W nocy z 1 na 2 listopada:
We wsi Nowosielica pow. Śniatyn: „Proszę o umieszczenie
uzupełnienia wykazu pomordowanych w Nowosielicy wsi leżącej między Rożnowem, a Dżurowem (woj. stanisławowskie):
1. Chałupa Maria z d. Berezowska,
żona Edwarda Chałupa; lat. 38
2. Chałupa Zbigniew Tomasz,
syn Edwarda i Marii; lat 15
3. Chałupa Zofia Barbara, córka Edwarda i Marii; lat 10
zamordowani
w
nocy
z
dnia 1 / 2 listopada 1944 r.
Nie odnaleziono zwłok, prawdopodobnie ciała wrzucono do starych szybów kopalni w Nowosielicy „Pod górą” lub zakopano w
pobliskim lesie”. (Jacek Strużewski; w: www.stankiewicze.com/
ludobojstwo.pl).
Siekierka...,s.
639 – 640, stanisławowskie, opisując Nowosielicę mordu tego nie
wymienia.
2 listopada (Dzień Zaduszny,
Zaduszki):
We wsi Burdiakowce gm. Gusztyn pow. Borszczów banderowcy
zamordowali 3-osobową rodzinę
Jareckich. (prof. dr hab. Leszek
Jankiewicz: Uzupełnienie do listy strat ludności polskiej podanej
przez Komańskiego i Siekierkę
dla województwa tarnopolskiego
(2004); w: Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich. Seria – tom 7, pod
redakcją Witolda Listowskiego, Kędzierzyn-Koźle 2015; w:
http://www.kresykedzierzynkozle.home.pl/attachments/File/2__
Ksi____ka_tom_7.pdf).
Inni:
„7 czerwca 1947 roku Wojciech
Wawryk ożenił się z Heleną Jarecką (1926-2000), swoją krajanką
spod Skały Podolskiej, urodzoną
w Burdiakowcach, 5 kilometrów
od Łosiacza. Burdiakowce - duża
wieś (500 numerów) o przewadze
Ukraińców - stała się w czasie
wojny scenerią okrutnych mordów banderowców. Zakatowano
tam m.in. ojca Heleny, Stanisława
Jareckiego (1890-1944), który był

gajowym. Zabito go i zakopano w
lesie skałeckim pod Gursztynem,
w połowie drogi między Łosiaczem a Burdiakowcami. Jego mogiły rodzina nigdy nie znalazła.”
(https://nto.pl/moje-kresy-z-lysiacza-do-popielowa-i-oborek/
ar/4566787 ).
W przysiółku Czahor należącym do wsi Nyrków pow. Zaleszczyki banderowcy zamordowali 26 Polaków.„Lista pomordowanych mieszkańców Nyrkowa
– przysiółek Czahor, podczas napadu bandy UPA w dniu 2 listopada 1944 roku (po napadzie na
przysiółek Czahor nie było zwłok:
Józefy Korczak, Marii Wróblewskiej, Stanisławy Zabłockiej i
Jadwigi Zabłockiej; zostały uprowadzone przez UPA): 1. Helena
Bardecka lat 15; 2. Iza Bardecka
lat 3; 3. Zofia Bardecka lat 40; 4.
Aniela Bilińska lat 65; 5. Rudolfina Bilińska lat 30; 6. Eugeniusz
Biliński lat 3; 7. Józefa Juracic
lat 70; 8. Józefa Korczak lat 18;
9. Genowefa Łukaszka lat 15; 10.
Helena Łukaszka lat 17; 11. Tekla
Łukaszka lat 50; 12. Paulina Motyczka lat 32; 13. Genowefa Rozborska lat 30; 14. Jan Rozborski
lat 35; 15. Iza Toporowicz lat 2;
16. Zofia Toporowicz lat 27; 17.
Maria Wróblewska lat 19; 18.
Maria Wysocka lat 60; 19. Tekla
Wysocka lat 50; 20. Agata Zabłocka lat 10; 21. Jadwiga Zabłocka
lat 38; 22. Stanisława Zabłocka lat 24; 23. Piotr Zabłocki lat
38; 24. Ryszard Zabłocki lat 15;
25. Zbigniew Zabłocki lat 17; 26.
Helena Zielińska lat 70.” (Jerzy
Stecki: Zagłada Czerwonogrodu;
w: http://jaroslawskaksiegakresowian.pl/wspomnienia/46-jerzystecki-opracowanie-dot-zagladyczerwonogrodu-cz-2 ).
Oraz:
„Gdy uciekające na noc rodziny
wracały rano do Nyrkowa, zaczajeni na cmentarzu banderowcy
strzelali do nich. Tak zabili m.in.
żonę naszego stałego woźnicy
panią Kurhaniewiczową z dzieckiem.” (Jerzy Stecki; jw.).
We wsi Hnilice Wielkie pow.
Zbaraż banderowcy kazali 2 siostrom zakonnym wykopać dół,
po czym udusili je i tam wrzucili: Helenę i Annę Żarnowskie.
(Komański..., s. 457). „Wieś Hnilice Wielkie należała do parafii
Koszlaki. W tejże wiosce siostry
służebniczki /starowiejskie/ prowadziły sierociniec z kaplicą
mszalną. Pracowała tutaj s. Anna
Zarkowska, ur. 30 lipca 1882 r.
w Czernichowie Mazowieckim,
powiat Tarnopol, oraz jej rodzona siostra, s. Antonina Helena
Żarkowksa ur. 25 lipca 1893 r.
W czasie napadów banderowców na okoliczną ludność polską
obydwie siostry przeniosły się z
Hnilic do rodzinnej miejscowości,
aby wśród swoich łatwiej przetrzymywać krytyczny okres . Gdy
teren się nieco uspokoił, siostry
powróciły na zakonną placówkę
do Hnilic, ale zastały ją ogołoconą ze wszystkiego, Zwróciły się

do mieszkańców z prośbą o zwrot
przynajmniej nąjkonieczniejszych
rzeczy. Uspokojono je i zapewniono ze strony ukraińskiej, że
wszystkie rzeczy zostaną im oddane. Niedługo po tym przyniesiono
im dwa rydle i polecono kopać dół
na podwórzu ochronki. Po wykopaniu dołu przez siostry, uduszono je i zasypano w świeżej mogile
2 listopada 1944 r.” (Bp. Wincenty Urban: „Droga Krzyżowa Archidiecezji Lwowskiej w latach
II wojny światowej 1939-1945”;
Wrocław 1983, s. 123-126).
We wsi Łomna pow. Turka
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków.
We wsi Nyrków pow. Zaleszczyki zamordowani zostali: Falkowicz Celina l. 26, Grabowiecka
Helena l. 60, Jakubowska Joanna
l. 50, Klemens l. 60, Łesiuk Antonina l. 35, Małanicz Aniela l.
36, Ludwika l. 40, Ozimińska Cyprianna l. 9, Czesława l. 18, Domicela l. 48, Jadwiga l. 13, Janina
l. 6, Michał l. 53, Pasieka Piotr l.
75, Wandura Tacjanna l. 80. (Kubów Władysław: Terroryzm na
Podolu. Warszawa 2003). „Joanna Jakubowska lat 50 - bestialsko
zamordowana: poderżnięto jej
gardło, poraniono twarz, skórę zdarto z głowy nawijając na
kij razem z włosami, całe ciało
było pokłute bagnetami. Klemens
Jakubowski lat 60 - zabrali go
z domu razem z końmi, krążyła wieść, że mordując go w lesie
przecinali piłą. Rodzina Ozimińskich: Michał lat 53, Dominika
lat 48, Czesława lat 18, Jadwiga
lat 13, Cyprianna lat 9, Janina lat
6. O rodzinie Qzimińskich wiadomo tylko tyle: zwłoki dwóch osób
przypłynęły do Czerwonogrodu
związanych drutem”. (Jerzy Stecki: Zagłada Czerwonogodu; w:
http://jaroslawskaksiegakresowian.pl/wspomnienia/46-jerzystecki-opracowanie-dot-zagladyczerwonogrodu-cz-2 ).
We wsi Potoczyszcze pow. Horodenka: „02.11.1944 r. został
zam. Zoneman Stefan s. Jana
(1870)”oraz „02.11.44 r. została
zam. Zoneman Ołena c. Mateusza
(1875).” (Prof. dr hab. Leszek S.
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;
Seria – tom 8).
W przysiółku Szalenik koło
Bełżca pow. Rawa Ruska upowcy zamordowali 3 rodziny polskie; tj. 13 Polaków (2 mężczyzn,
7 kobiet, 4 dzieci).
3 listopada:
We wsi Sufczyna pow. Przemyśl
zamordowali 4-osobową rodzinę
polską, trzech braci: Bolesława
(6 lat), Mieczysława (10 lat), Zbigniewa (16 lat) i ich ojca Michała
Dorociaka. Wedle zeznań naocznego świadka – Katarzyny Pusiarskiej – chłopcy byli wypytywani
o rodziców, a następnie zastrzeleni. Ojciec został znaleziony

przez banderowców na strychu i
również zastrzelony. Matka była
wówczas w Przemyślu.
We wsi Szabryk koło Nyrkowa
pow. Zaleszczyki: „03.11.1944
r. w czasie wielkiego napadu zamordowano 10 Polaków”. (prof.
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
4 listopada:
We wsi Jabłonica Ruska pow.
Brzozów został zamordowany
przez UPA gajowy Franciszek
Milczanowski (inni podają datę
17 listopada).
We wsi Panowice pow. Podhajce Ukraińcy zamordowali 5 Polaków. Inni: zamordowano 4 listopada kolejne osoby – Horożański
Stanisław, Rozumek Władysław,
Salski N., Sługocki Franciszek,
Wilczyński Jan i Stanisław. (Kubów Władysław: Terroryzm na
Podolu; Warszawa 2003).
5 listopada:
We wsi Koszlaki pow. Zbaraż
zamordowany został ks. Włodzimierz Siekierski. „Podczas
ludobójstwa popełnionego przez
Ukraińców, zwanego „wołyńskim”, po sumie w swojej parafii,
gdy udawał się do swego organisty na obiad, porwany przez ludobójczą organizację ukraińską
OUN/UPA i zamordowany. Ciała
nie odnaleziono. O mordzie powiadomił Kurię Biskupią we Lwowie greckokatolicki proboszcz parafii Koszlaki, ks. Teofil Łucyk.”
(http://www.swzygmunt.knc.pl/
MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIOUS/vPOLISH/HTMs/
POLISHRELIGIOUSmartyr2460.htm ).
We wsi Leszniów pow. Brody
banderowcy zamordowali 15 Polaków. (Kubów..., jw.).
We wsi Nowosielica pow. Śniatyn zamordowali 60 Polaków.
50 osób zgromadzili w jednym
budynku, rzekomo na polecenie
władz gminnych w celu rejestracji
na wyjazd „do Polski”, następnie
zamknęli drzwi i spalili żywcem
podpalając budynek; 10 osób zamordowali na terenie wsi; spalili
także kościół i budynek szkol-

ny.„Inne zamordowane osoby
(większość z pochodzenia Polacy i Czesi) z notatek mieszkańca
Nowosielicy (E.Chałupa); większość zamordowana jesienią 1944
roku w nowosielickim Urzędzie
Rady Wiejskiej (Silskiej Rady);
postrzeleni w nogi i spaleni żywcem (oczywiście brak tablicy ku
czci pomordowanych, a nazwiska morderców można znaleźć
na cmentarzu w Nowosielicy);
cmentarz katolicki w Nowosielicy zdewastowany przez element
wiejski pod wodzą ukraińskiego
sołtysa M.R. w 1944 r.; kościół
katolicki spalony; ofiary mordu:
4.
Chałupa
Augustyn
syn
Augustyna;
lat
62
5.
Chałupa
Ferdynand
syn
Augustyna;
lat
60
6. Chałupa Helena z d. Strecker, żona Ferdynanda; lat 55
7.
Chałupa
Ferdynand
syn
Ferdynanda;
lat
60
8. Chałupa Anna z d. Ginalska, żona Ferdynanda; lat. 58
9.
Chałupa
Maria
córka
Ferdynanda i Anny; lat 22
10.
Lasczyńska
(Laszczyńska) Janina z d. Chałupa,
żona Włodzimierza; lat 30
11. Lasczyńska Maria córka
Włodzimierza i Janiny; lat 12
12. Lasczyński Józef syn Włodzimierza i Janiny; lat 6
13. Strecker Paulina z d. Chałupa, żona Wilhelma; lat 43
14. Strecker Maria z d. Jankiewicz, żona Augustyna; lat 50
15. Frik (Frick) Teresa z d. Kubiczek, żona Wawrzyńca; lat 43
16. Pawłowski Stanisław; lat 52
17. Rolak Zofia; lat 59
18. Piątkowska Karolina; lat 78
19. Dauheimer Maria; lat 68
20. Abrahamowicz Maria; lat 58
21.
Hołub
Petronela z d. Miller; lat 55
22.
Adler
Franciszek syn Mikołaja; lat 39
23. Bratownik Stanisław; lat
22” (Jacek Strużewski, w: www.
stankiewicze.com/ludobojstwo.
pl). Inni: „Ogłoszono Polakom,
że kto chce, może wyjeżdżać do
Polski. Z tego faktu skorzystali
znów banderowcy. Przebrani w
mundury rosyjskie wkroczyli do
gminy w miejscowości Nowosielica. Tam mieszkała cała rodzina
mojej matki. Banderowcy zrobili
tam zebranie, na które przybyli
Polacy chętni do wyjazdu do Pol-
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ski. Kiedy zapełniła się sala i nikt
już nie przychodził, rozpoczęli
załatwianie spraw związanych z
wyjazdem. Z karabinu maszynowego postrzelili nogi zebranych
tak, żeby nikt nie mógł uciekać.
Wówczas Ukraińcom kazali
przynosić słomę. Narzucali na
rannych i spalili żywcem wraz z
budynkiem. Potem rozbiegli się
po wsi, aby wymordować jeszcze
tych, którzy na zebranie nie przybyli. Moja kuzynka Helena, gdy
zobaczyła, że gmina się pali, a
w kierunku ich domu idą banderowcy, chwyciła ośmiomiesięczne dziecko i uciekła do lasu. /.../
Banderowcy natomiast szaleli w
Nowosielicy. Złapali m. in. starą
babcię Dajhamer. Wywlekli ją na
podwórko i powiesili na płocie.
Dzieci rozdzierali za nóżki lub zabijali, tłukąc główką w futrynę”.
(Wanda Jaskółowska, fragmenty
relacji znajdującej się w Ośrodku KARTA, sygn. AW II/157/ł).
Siekierka opisując Nowosielicę
na s. 639 – 640, stanisławowskie,
podaje, że banderowcy żywcem
spalili 50 Polaków zgromadzonych w budynku pod pretekstem
rejestru na wyjazd do Polski oraz
we wsi zamordowali kolejnych 10
Polaków, spalili kościół i szkołę.
Imiennie wymienia tylko jedną
ofiarę: Teresę Trik, reszta występuje jako NN.
7 listopada:
We wsi Dobraczyn pow. Sokal
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków, w tym kobietę.
8 listopada:
We wsi Bereżanka pow. Borszczów banderowcy powiesili na
drzewach 2 nauczycielki: Polkę i
Ukrainkę.
We wsi Leszczków pow. Hrubieszów: „08.11.1944 r. została
zam. rodzina milicjanta Bałajewicza: ojciec, żona i dwoje dzieci.”
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria
– tom 8).
W nocy z 8 na 9 listopada:
We wsi Seretec pow. Zborów
banderowcy zamordowali 7-osobową rodzinę polsko-ukraińską:
męża Polaka, żonę Ukrainkę, ich
2 dzieci, synową i 2 wnucząt; oraz
1 Ukraińca, sąsiada, który u nich
przebywał.
We wsi Szybalin pow. Brzeżany
UPA zamordowała 12 Polaków.
„TO zaczęło się... około godziny
20. W zalegający w ciemnościach
listopadowy wieczór. W położonej
po wschodniej stronie Ceniówki
części Szybalina, zamieszkanej
przez polskie rodziny. Według
Anastazji Krych był 24 października, w pamięci szybaliniaków
utrwaliła się data 8 listopada
1944 roku. Potężny huk przed
wejściowymi drzwiami. Mama
strwożona i drżąca decyduje się.
Owiniętego w chustę usadawia
mnie na swoich plecach. Miałem
niespełna 7 lat. Dobrze pamiętam: Mama budzi mnie z głębokiego snu, stawia na stole. Zasypiam na stojąco. Mama potrząsa
mną, pospiesznie ubiera, owija w
dużą kraciastą chustę. Drżącym
z trwogi półszeptem modli się:
„Pod Twoją obronę uciekamy
się święta Boża Rodzicielko…”.
Wybudzam się. Ojca nie ma: był
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na warcie na posterunku w domu
rodziny Adamów, która strasznie
ucierpiała tej nocy. Mama nie
może podjąć decyzji. Nasza izdebka cała rozświetlona falującym od
dwóch niewielkich okien czerwonawym blaskiem. Za oknem od
podwórka przemknęły pojedyncze
cienie. Ostry, rozkazujący krzyk:
„Kidaj granatu pid czerwonu dachiwku!”. Nasza chatka pokryta
jest czerwoną dachówką. Potężny
huk przed wejściowymi drzwiami. Mama strwożona i drżąca
decyduje się. Owiniętego w chustę usadawia mnie na swoich plecach. Wchodzimy do maleńkiej
sieni. Mama otwiera drzwi. Na
głowy sypie się nam zaprawa murarska i skruszony gruz z nadwyrężonej futryny. Z wysokości maminych pleców widzę z lewej strony podwórka płonący wysokim
i trzaskającym płomieniem stóg
słomy. Na prawo, wzdłuż muru
naszej chatki, rdzawym ogniem
pali się i dymi słomiana zagata.
Nisko suną chmury, widoczne od
oświetlającego je pożaru, pada
mżawka. Patrzę na to z mieszaniną lęku i jakiejś trwożnej chłopięcej ciekawości. Mama podrzutem „poprawia” mnie, bym się
nie osunął. Skręcamy w prawo,
wzdłuż płonącej zagaty, w kierunku ogrodu Kurdyjagów. Otwarta furtka... Tuż za węgłem przed
nami ciemna męska postać. Widzę
ją oko w oko z wysokości maminych pleców. Odruchowo skręcamy w lewo, w ciemność „Stij!”.
Odwracam głowę: zboczem, na
ukos, w naszą stronę biegną szare
sylwetki – jest ich wiele. Rozdzierający w śmiertelnym przerażeniu
krzyk Mamy i niemal jednocześnie
tuż za naszymi plecami ogłuszający huk karabinowego wystrzału – raz, drugi. Razem z hukiem
bardzo wyraźny, wyróżniający się
śmiertelną wibracją, ostry świst
kul – jednej i drugiej, tuż przy naszych głowach. Biegniemy w dół,
błotnistym zboczem. Przywieram
co sił do matczynych pleców. Staczamy się po śliskiej od mżawki
glebie do wejścia wspomnianego
już ziemnego sklepu Kurdyjagów.
Kucamy. Chwilka i przed nami,
na wyciągnięcie ręki, przebiegają ciemne postacie. Wracają. „Tu
sczezła, tu sczezła”. Szukają. Jest
błotnisto. Grząsko. Mży. Znikają.
Ciemność i cisza. Mimo grozy
sytuacji – pamiętam to dobrze –
czułem się bezpieczny, ciągle na
plecach Mamy. Tylko to jej rozdygotane ciało. W trudnej, kucznej
pozycji Mama co chwila podrzutem „poprawia” mnie, bym nie
spadł. Przywarłem mocno do niej
i... zasnąłem. Tak około 20 minut.
Mama ostrożnie podnosi się, budzę się – ciągle na jej plecach.
Biegniemy do Kurdyjagów. Widzę
babcię Rozalię. Cicha i trwożna
wymiana zdań. Babcia bierze mnie
na ręce i oddaje, także struchlałej
z przerażenia, swojej córce, ciotce
Katarzynie Zamojskiej. Do Mamy
mówi: „Dońciu, ja za was już odmówiłam Anioł Pański”. Widziała z okna swojego domu naszą
dramatyczną ucieczkę, widziała
oddane do nas przez banderowca
z najbliższej odległości strzały i
była przekonana, że przy wejściu
jej ogrodowego, ziemnego sklepu
zostaliśmy zamordowani. Ciotka
Katarzyna umieszcza mnie natychmiast w gliniastej piwnicy
swojego mieszkania. To rodzaj
schronu domowego. Są tam już
Hania i Michał Szumowie, nieco

starsi, moi kuzyni, dzieci drugiej
córki Rozalii – Marii. Nagle na
zewnątrz domu, tuż za oknem, rozdzierający lament. To rozpaczają
ciotki Maria, Katarzyna i babcia
Rozalia. Ale dramat się nie skończył. W opuszczonym domu została w kołysce półtoraroczna siostra
Bronisława... Dalszy ciąg zdarzeń
znam od Mamy. Babcia Rozalia,
nasza wybawicielka, pyta: „A
gdzie dziecko? Idź po dziecko, idź
po dziecko”. I dosłownie ciągnie
struchlałą, przerażoną Mamę do
objętego tłumionym ogniem tlącej się zagaty naszego domku. W
śmiertelnym strachu zatrzymują
się przed wejściowymi, nadwerężonymi wybuchem drzwiami.
Są przymknięte. Uciekając, zostawiliśmy je otworem. Może we
wnętrzu czai się banderowiec?
Mama przełamuje strach. Otwiera i wchodzi. Mieszkanie wypełnione gryzącym dymem. Słyszy
krztuszącą się od dymu siostrę.
Widzi, że leży odkryta na stole. A
więc byli! Wydobyli z kołyski i tak
pozostawili. Może sprawdzali, czy
to chłopiec? Nie – dziewczynka,
więc oszczędzili. Mama zawija ją
w poduszkę i przekazuje babci Rozalii. Jest ocalona. Wnętrze domku wypełnia się gryzącym dymem.
Ale na niewielkim strychu są nasze zimowe zapasy: nieco mąki,
trochę pszenicy, prosa, gryczanej
kaszy. Bez nich nie przetrwamy
zimy. Mama wchodzi do niewielkiej spiżarni i po drabince wspina
się na ten stryszek. Cały zapas po
omacku zrzuca na glinianą polepę
spiżarni. W duszącym dymie traci
orientację. W ciemności omackiem szuka zejścia. Trafia na nie
przypadkiem i całym bezwładem
ciała spada. Ciężko rani głowę,
ale ratuje swoje życie i... zapasy.
Posłużyły nam na przetrwanie
zimy w Brzeżanach i w czasie
naszego exodusu na Zachód. Do
końca swoich dni nosiła dużą zabliźnioną szramę powyżej skroni
– na szczęście, mało widoczną.
Ukryci w piwnicznym schronie z
Hanią i Michałem Szumami pozostajemy w całkowitej ciemni,
przykryci drewnianą przykrywą.
Jest trochę słomy. Przytulamy
się do siebie i zasypiamy. Budzimy się. Przez niewielką szparę
przykrycia przebija światło dnia.
Chce nam się sikać. Sikamy na
polepę. Płaczemy. Ktoś wreszcie
podnosi pokrywę. Ciotka Maria.
Wychodzimy. Jest biały dzień. Po
niebie mkną białoszare obłoki.
Jest chłodno. 9 listopada. Ciotka
prowadzi naszą trójkę do swojego
domu, położonego niżej, za gliniastą drogą, u podnóża stoku. Na
drodze gromada ludzi, głównie
kobiety. Słyszę lamenty, ożywione
rozmowy. Widzę Mamę z siostrą
na ręku. Ucieszyłem się, ale ciotka Maria każe iść dalej. Mama na
czole ma okropną ranę, ogromny
opuchnięty krwiak. Na twarzy –
to dostrzegłem i zapamiętałem
- niezagasłe jeszcze przerażenie.
Daje mi ręką znak, bym podążał
za ciotką. Przejmuje nas babcia
Rozalia i prowadzi do obszernej
kuchni. Daje jedzenie: gęstą kaszę
jaglaną. Każe tu pozostać, nie wychodzić. Mówi, że jest wielkie nieszczęście. Są pozabijani – tak to
określa. Wymienia parę nazwisk.
PS. Strzelającego do nas banderowca Mama poznała. Tę mroczną
wiedzę trzymała jednak w tajemnicy do czasu naszego smutnego
exodusu – w obawie, by ojciec nie

szukał niebezpiecznej zemsty. W
1978 roku, w dniu, w którym jedyny raz wspólnie z ojcem odwiedziłem rodzinny Szybalin, dziwnym
zbiegiem zdarzeń odbywał się w
tamtejszej cerkwi pogrzeb tego
człowieka. Jakby sam czas dokonywał wyrównania rachunków.”
(Franciszek Prus, oprac. Szymon
Kozica: 8 listopada będziem pamiętali. Szybalin, rok 1944; w:
https://plus.gazetalubuska.pl/8-listopada-bedziem-pamietali-szybalin-rok-1944/ar/11859308
). Zabici zostali pochowani na
maleńkim, wydzielonym polskim
cmentarzu w Szybalinie, przy
trakcie do Brzeżan. „Uroczystość
na skwerze przed kościołem w
Zielonej Górze Łężycy, upamiętniająca ofiary ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach. Goście odsłaniają kolejne
tablice. /.../ Franciszek Prus delikatnie zdejmuje z tablicy biało-czerwoną wstęgę, skłania głowę
i klęka na oba kolana. Na tablicy
napis: „Pamięci mieszkańców wsi
Szybalin, pow. Brzeżany, woj. tarnopolskie, zamordowanych przez
OUN-UPA w nocy 8/9 listopada
1944 roku: 1. Adamów Apolonia lat 18, 2. Adamów Michał - lat 20,
3. Krych Paweł - lat 37, 4. Szymański Jan - lat 35, 5. Uchman
Adam - lat 17, 6. Uchman Apolonia - lat 30, 7. Uchman Franciszek - lat 19, 8. Ruchlewicz Anna lat 40, 9. Ruchlewicz Stefania - lat
19, 10. Prus Michał - lat 30, 11.
Prus Maria - lat 28, 12. Kozaczek
Paweł - lat 22”. (Szymon Kozica:
Ocaleli, żeby przekazać nam tę
historię; w: https://plus.gazetalubuska.pl/ocaleli-zeby-przekazac-nam-te-historie/ar/10739410 ).
Cecylia Sik: „Po tym wieczorze
zorganizowano warty, milicja i
gospodarze pilnowali wsi. Nic to
nie dało. Następnej nocy napadli
na posterunek. Zginął mój kuzyn,
rażony granatem. Koledze odcięli
nogi i ręce, wykrwawił się. Ojciec
starszą siostrę i mnie wywiózł do
Brzeżan, do zaprzyjaźnionej pani.
W miastach banderowcy nie grasowali, ale było inne zagrożenie.
Sowieci przeczesywali mieszkania, gwałcili kobiety i dziewczyny.
Siostra miała 22 lata, ja sześć. /.../
Wywieziono nas także dlatego, że
ja bardzo się rozchorowałam.
Wezwano niemieckiego lekarza,
ponacinał wrzody na moim ciele, zdezynfekował i kazał robić
okłady z cebuli i szarego mydła.
Pomogło, ale blizny były bardzo widoczne przez długie lata.”
(https://plus.gazetalubuska.pl/a-szybalina-zal-wioska-byla-duzaw-niej-szkola-uczeszczalam-dopierwszej-klasy/ar/11859406 ).
10 listopada:
We wsi Hulskie pow. Lesko N.
N. gajowy w majątku leśnym
dr Feiwela Adlersberga w Zatwarnicy wskazał milicjantom
z Posterunku MO w Zatwarnicy magazyn broni UPA w Hulskiem. Podczas obławy został
śmiertelnie ranny. (http://fundacjabieszczadzka.org/wp-content/
uploads/2018/09/Seminar_Zatwarnica_15.09.2018_08_RDLP-Krosno_E.Marszalek.pdf ). Inni:
We wsi Zatwarnica pow. Lesko
w majątku leśnym dr Feiwela
Adlersberga, w czasie obławy
milicjantów z Posterunku MO w
Zatwarnicy pod komendą Stanisława Śliwy na wskazany przez
gajowego magazyn broni UPA w
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Hulskiem, śmiertelnie ranny został gajowy NN (Edward Orłowski..., jw.).
We wsi Jaśniszcze pow. Brody zamordowani zostali: Teresa
Unger, żona Stanisława; Joanna Unger, córka lat 4; Tadeusz
Unger, syn 1 rok. (http://podkamien.pl/viewpage.php?page_
id=246&c_start=0). „10 listopada 1944 r. w późnych godzinach
wieczornych ktoś zaczął pukać do
drzwi. Mama spytawszy się ,,Kto
to ?” usłyszała: ,,To ja - Chonyk sołtys - chciałbym porozmawiać”.
Mama otworzyła drzwi i ku zdumieniu zobaczyła dużą grupę banderowców uzbrojonych po zęby w
karabiny, bagnety.. /…/ Braciszek
Tadzio miał roczek, a siostrzyczka
Joasia 4 latka - spali na klepisku
ze słomy. Mama stała w pokoju w
kącie, a ja leżałem oparty i byłem
strasznie przerażony całą sytuacją. Spośród bandytów wystąpił
chłopak niskiego wzrostu, może
miał około 20 lat, spojrzał na
mamę i zapytał: ,,Czego sobie życzysz? - to Twoja ostatnia godzina
z dziećmi!”. Mama odpowiedziała: ,,Pozwól, że pożegnam i pobłogosławię swoje dzieci”- co też
uczyniła. Ten młody banderowiec
skierował karabin w stronę mamy
i oddał trzy strzały, mama obsunęła się na podłogę. Następnie
skierował w stronę śpiącego braciszka - strzelił dwa razy. Zaraz
zabił moją siostrzyczkę. W końcu
karabin przyłożył w moją stronę,
patrzyłem na niego. Bandyta oddał dwa strzały i straciłem przytomność... Po jakimś czasie obudziłem się, cudem ocalałem. Moja
siostrzyczka, która leżała koło
mnie jeszcze się ratowała, rączkami drapała ścianę chcąc się podnieść. Chciałem jej pomóc, ale
skonała przy mnie.” (Piotr Unger;
w: www.podkamien.pl). Komański…, s. 72 podaje datę mordu w
Jaśniczach „listopad 1944”.
We wsi Klimkowce pow. Zbaraż
Ukraińcy zamordowali 10 Polaków.
We wsi Koropiec pow. Złoczów:
„10.11.1944 r. zostali zam.: Wieliczko Władysław z synem Piotrem; . Fleszer i.n.; Sabadasz
i.n.” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
We wsi Olejów pow. Zborów został zamordowany Tyszecki Karol
(http://www.olejow.pl/readarticle.
php?article_id=250 ).
We wsi Pistyń pow. Kosów Huculski upowcy zamordowali 11
Polaków: 4-osobową rodzinę z
2-letnim synem, 3-osobową rodzinę oraz 2 małżeństwa . Inni: 10
Polaków: 6-osobową rodzinę i 2
małżeństwa.
We wsi Rybno pow. Kosów Huculski: „Wieczór, 10 listopada
1944 r. Zaroślami nad Czeremoszem zbliżają się do Rybna dwie
sotnie UPA, wzmocnione Hucułami z górskich wiosek. Kilkuset
mężczyzn zbrojnych w noże, siekiery i widły idzie „oczyszczać
ukraińską ziemię z cużyńców”. W
Rybnie „cużyńcami” jest niespełna setka Polaków, głównie kobiet,
dzieci i starszych, mieszkających
wśród półtora tysiąca Ukraińców. Są między nimi moja mama
i babcia. /.../ W okrutny sposób
mordują 23 osoby w wieku od 2
do 70 lat. Ofiar byłoby więcej,
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gdyby nie sowiecki istriebitielnyj
batalion, który pospieszył wsi z
pomocą (wbrew woli NKWD, które najwyraźniej wolało czekać,
aż upowcy wymordują Polaków).
Pali się katolicki kościół, zbudowany zaledwie 10 lat temu. Palą
się polskie zagrody, od nich zapalają się ukraińskie. Przerażona
mama i babcia biegną na tołokę
(tak tutejsi nazywają zarośla nad
Czeremoszem), szukają ocalenia.
Pada deszcz ze śniegiem, jest
przeraźliwie zimno”. (Edward
Łysiak , „Tygodnik Powszechny”,
23.06.2013; za: http://www.nawolyniu.pl/artykuly/czeremosz.
htm ). Siekierka...., s. 288 – 289
podaje, że w marcu 1944 roku
upowcy zamordowali 36 Polaków, w tym część z nich spalili w
kościele.
We wsi Seretec pow. Zborów
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków.
We wsi Tłuste Miasto pow. Zaleszczyki Ukraińcy zamordowali
1 Polaka.
11 listopada (Święto Niepodległości):
We wsi Białogłowy pow. Zborów
Ukraińcy zamordowali 3 Polaków. („Śledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa nacjonalistów
ukraińskich w celu całkowitego
wyniszczenia ludności polskiej w
latach 1939 - 1945 na terenie powiatów Zborów i Brody, woj. tarnopolskie”; sygn. akt S 83/09/Zi;
w: https://ipn.gov.pl/pl/sledztwa/
sledztwa/oddzialowa-komisja-we-w/31480,Sledztwa-zakonczonewydaniem-postanowienia-oumorzeniu.htm ).
We wsi Bukowina pow. Zborów
banderowcy zamordowali 13 Polaków: Baran Maria l. 40, jej córki: Anna l. 6 i Stefania l. 16 oraz
syn Stanisław l. 12, Czapla Antoni l. 50, jego żona Anna l. 40, ich
dzieci: Władysław l. 16, Józefa l.
3 i Maria l. 10, Humienny N. l.
65, Lis Adam l. 55, Maliszewski
Mikołaj l. 55, Zalewska Rozalia
l. 65 (Kubów..., jw.). Inni:„Tej
nocy zginęło 14 osób: 11 w Bukowinie i 3 w Kamionce. Krakowiak bronił się do końca i zginął
z całą rodziną. On z synem zostali
zastrzeleni na podwórzu, a żona z
dwiema córkami, zakłute nożami
przy kiernicy koło Wuzera. Maria
Baran, też zginęła z całą rodziną.
Udusiła się z trójką dzieci w piwnicy spalonej stodoły. Pozostali to
pojedynczo zastrzeleni w czasie
ucieczki, lub złapani i zamordowani. Dzicz spaliła w czasie napadu około 100 budynków w Bukowinie i 30 w Kamionce. W większości budynków spaliły się również zwierzęta. W niedzielę przed
południem, zjawili się przedstawiciele władz. Szef NKWD Kiriczenko i Przewodniczący Regionu
Rozdolańskij przeszli przez wieś,
obejrzeli pogorzelisko, pokiwali
głowami i odjechali. Kiryczenko
na pewno wiedział o planowanym
napadzie na wioskę, bo wszędzie
miał swoje wtyczki, natomiast
Ukrainiec Rozdolańskij współpracował z UPA./.../ Końcowym
aktem tej apokalipsy, był zbiorowy pogrzeb. Zamordowanych
złożono do naprędce skleconych
trumien, Krakowiaka z rodziną do
szafy i sznur wozów w otoczeniu
rodzin i sąsiadów wyruszył z Księdzem Markiewiczem pod kościół,
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a następnie na cmentarz. Gdy
dobiegała końca żałobna ceremonia, z lasu posypały się strzały. Wieczne odpoczywanie racz
im dać Panie; zamarło wszystkim
na ustach. W pośpiechu zasypano
groby, ludzie wskoczyli na wozy i
galopem wrócili do wioski. Bandyci uważający się za chrześcijan,
nawet martwym nie dali spokoju.
Nie pozwolili dokończyć chrześcijańskiego obrządku. Nie ma wątpliwości, że poziom cywilizacyjny
i kulturowy tych ludzi, nie różnił
się od poziomu zastępów czerni
Chmielnickiego. Był to ostatni
i chyba jedyny tego rodzaju pogrzeb, na naszym cmentarzu. Później zamordowanych grzebano we
wsi.” (Adolf Głowacki: „Milno
- Gontowa. Informacje zebrane
od ludzi starszych - urodzonych
na Podolu, wybrane z opracowań
historycznych i odtworzone z pamięci”. Szczecin 2009 Część 11).
A. Głowacki wymienia ofiary:
Czapla Anna - zam. Bukowina
144, zasztyletowana przy kiernicy z córkami Józefą i Marią;
Czapla Antoni - zam. Bukowina
144; Czapla Władysław - zam.
Bukowina 144; Gumiennego teść
- zam. Bukowina 23; Jarmaleńko
Michał - zam. Kamionka 26; Lis
Adam - zam. Bukowina 34; Procyszyn Piotr - zam. Kamionka
117; Maliszewski Mikołaj - zam.
Bukowina 3; Zaleska Rozalia zam. Bukowina 62, spalona w
domu.
We wsi Gaje Roztockie pow.
Zborów zostali zamordowani
przez banderowców: Myszka Michał, jego żona Maria oraz czworo dzieci i babcia, małżeństwo
Sucheckich, 4-osobowa rodzina
Świdrowych, małżeństwo Wajdów z córką. (Kubów..., jw.).
We wsi Gontowa pow. Zborów
zamordowani zostali: Miazgowska Maria l. 70, Rokoń Jan l. 55,
Szeliga Bronisława (Olszewska)
l. 35, Eugenia l. 35, Tekla l. 45,
Zaleski Paweł. (Kubów..., jw.).
We wsi Hulskie pow. Lesko:
“Dnia 11 XI 1944 r. grupa 5-ciu
funkcjonariuszy z Posterunku MO
Zatwarnica pow. Lesko udała się
do miejscowości Halskie (Hulskie
– przyp. S.Ż.) pow. Lesko, gdzie
miał znajdować się magazyn
broni bandy UPA. Po wejściu do
wskazanego domu zostali zaatakowani przez bandę UPA, w wyniku walki trzech funkcjonariuszy
poległo, 1 został ciężko ranny. Zabity został również leśniczy, który
był przewodnikiem dla MO”.
Edward Prus: Operacja „Wisła”,
Wrocław 2006, s. 259, cytuje
“Wykaz czynów przestępczych
dokonanych przez bandy UPA w
latach 1944 – 1947”, opracowany
w Wydziale „C” Wojewódzkiego
Urzędu Spraw Wewnętrznych w
Rzeszowie.). Patrz wyżej: 10 listopada...
We wsi Jarczowce pow. Zborów
zamordowany został Drewlany
Kazimierz (Kubów..., jw.).
We wsi Krasnosielce pow. Złoczów Ukraińcy zamordowali 2
Polaków.
We wsi Łówcza pow. Lubaczów
miejscowi Ukraińcy zamordowali
Polaka, kowala.
We wsi Milno pow. Zborów upowcy spalili 35 gospodarstw polskich i zamordowali 50 Polaków,
głównie kobiety i dzieci, gdyż
mężczyźni zostali powołani do
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piersi, języki, wydłubywali oczy.
We wsi Styberówka pow. Brody
Ukraińcy zamordowali 3 Polaków
(„Śledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa nacjonalistów ukraińskich w celu całkowitego wyniszczenia ludności polskiej w latach
1939 - 1945 na terenie powiatów
Zborów i Brody, woj. tarnopolskie”; sygn. akt S 83/09/Zi; w:
https://ipn.gov.pl/pl/sledztwa/
sledztwa/oddzialowa-komisja-we-w/31480,Sledztwa-zakonczonewydaniem-postanowienia-oumorzeniu.htm )
We wsi Szybalin pow. Brzeżany
obrabowali i spalili gospodarstwa
polskie oraz zamordowali 20 Polaków. Patrz wyżej: w nocy z 8 na
9 listopada.
We wsi Uścieczko pow. Zaleszczyki zamordowali 85 Polaków.
We wsi Wola Wielka pow. Lubaczów zamordowali 2 Polaków:
małżeństwo Katarzynę Kałun lat
39 i Tomasza Kałuna lat 40.
12 listopada:
We wsi Chodaczków Wielki
pow. Tarnopol w nocy banderowcy napadli na plebanię chcąc zamordować ks. Szczepana Chabło.
Ten ukrył się, więc obrabowali
plebani, wszystkie przedmioty
załadowali na wóz księdza i zaprzęgli jego konie oraz zastrzelili
jego brata Piotra i siostrę Rozalię.
Mordercami byli miejscowi Ukraińcy oraz z sąsiedniej wsi Horodyszcze. „Odprawiłem za brata i
siostrę cichą mszę świętą i ciała
ofiar zostały złożone w mogile na
cmentarzu. Głos trąby anielskiej
zbudzi ich na zmartwychwstanie,
aby oskarżyć zbrodniarzy przed
sądem sprawiedliwego Boga”
(ks. Szczepan Chabło; w: Komański..., s. 832).
We wsi Cygany pow. Borszczów
zamordowali 6 Polaków, w tym
3-osobową rodzinę.
W miasteczku Gwoździec pow.
Kołomyja zamordowali 1 Polaka.
We wsi Jabłonica Ruska pow.
Brzozów zamordowali Polaka,
gajowego.
We wsi Szypowce gm. Tłuste Miasto pow. Zaleszczyki:
„12.11.1944 r. zostało zam. 10
mieszkańców wsi NN, w tym troje dzieci.” (prof. dr hab. Leszek
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.,
tom 7).
13 listopada:
We wsi Bereściany pow. Łuck
upowcy z bojówki „Hołuba” zamordowali 3-osobową rodzinę
polską: 27-letnią matkę oraz 2
jej dzieci w wieku 3 i 5 lat, gdy
wróciła na swoje gospodarstwo, a
zwłoki spalili razem z domem.
W mieście Kopyczyńce woj. tarnopolskie Ukraińcy zamordowali
Polkę, żonę Ukraińca, a następnie
w listopadzie wymordowali dalszych 10 Polaków.
We wsi Lesieczniki pow. Zaleszczyki zamordowali 2 Polaków.
We wsi Lisowce pow. Zaleszczyki: „13.11.1944 r. zostały za-

mordowane 2 osoby NN”. (prof.
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7). Prof. L.
Jankiewicz podaje także, że w tej
wsi: „13.11.1944 r. zostało zamordowanych dwu pracowników
sowchozu Polaków NN”.; oraz:
„W folwarku Kozia Góra zostało
zabitych kilku Polaków (5?) data
nie znana.”
We wsi Zatwarnica pow. Lesko
upowcy zamordowali 8 Polaków
(rodziny Domańskich i Marszałków) i 1 Ukraińca. Wikipedia podaje: „13 sierpnia 1944 r. oddział
UPA uderzył po raz pierwszy na
posterunek milicji w Zatwarnicy.
13 listopada 1944 r., sotnia UPA
zamordowała 8 Polaków i powiesiła jednego Ukraińca oskarżonego o „zdradę narodu ukraińskiego”. W 1946 r. wieś została
kompletnie spalona przez sotnię
Bira.” (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Zatwarnica). Oraz: „Pierwszy napad UPA na niego miał
miejsce w listopadzie 1944 r. Zginał wówczas komendant posterunku Stanisław Śliwa. Wkrótce
w pobliżu zginęli inni milicjanci.
Na terenie przyległym do cmentarza w roku 1974 ustawiono
pamiątkowy obelisk z nazwiskami zabitych milicjantów. Byli to
Stanisław Śliwa (s. Piotra), Stanisław Śliwa (s. Marcina), Franciszek Borgosz, Jan Maciejewski,
Mieczysław Radwański oraz Józef
Leszczyszyn. Obelisk ufundowano
w 30 rocznicę powstania MO i SB.
Ponieważ na obelisku znajduje
się napis, iż w/w polegli podczas
utrwalania władzy ludowej, w
roku 2019 wydano nakaz usunięcia obelisku (Ustawa dekomunizacyjna). Prawdopodobnie zostanie zmieniony napis a sam obelisk
i nazwiska pozostaną, chyba, że
zamierzeniem jest m.in. tuszowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów.” (http://www.twojebieszczady.net/zatwarnica.php ).
We wsi Żeżawa pow. Zaleszczyki: „13.11.1944 r. zostali zam.
przez UPA: Niechajewicz Jan, rolnik; Polka NN, nauczycielka i jej
matka. Pięciu Ukraińców za to, że
pomagali Polakom” (prof. dr hab.
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
14 listopada:
We wsi Zagórze pow. Zborów
upowcy po torturach zamordowali Władysława Gaździckiego
„Puchacza”.
15 listopada:
We wsi Kotkorz pow. Złoczów
upowcy zamordowali 3 Polaków,
w tym kobietę.
We wsi Łówcza pow. Lubaczów
zamordowali Józefa Kornogę lat
34. (IPN Opole, 21 grudnia 2018,
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa).
We wsi Tuczna pow. Przemyślany: „Górski, lat 22, zabity w
obronie domu.” (Józef Wyspiański: Barbarzyństwa OUN-UPA,
Lubin 2009, s. 146).
16 listopada:
We wsi Klimkowce pow. Zbaraż
Ukraińcy zamordowali Polaka,
dowódcę miejscowego plutonu
AK, ps. „Blacha”. Inni podają
datę o rok wcześniejszą.
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We wsi Krasnosielce pow. Złoczów zamordowany został Józef
Zuliński pochodzący ze wsi Czyżów.
We wsi Perepelniki pow. Zborów upowcy zabili 3 Polaków: 1
zamordowali, 2 zginęło w walce.
We wsi Podlipce pow. Złoczów
zamordowali 1 Polaka.
We wsi Ropienka pow. Lesko:
„16.11.44 r. został zamordowany
Jan Maur (Mazur?) z żoną i ich 3
dzieci.” (Prof. dr hab. Leszek S.
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.;
Seria – tom 8).
We wsi Schodnica pow. Drohobycz zamordowali Andrzeja Kowala.
We wsi Snowicz pow. Złoczów
zamordowali Jana Żulińskiego.
We wsi Terebin pow. Hrubieszów zamordowali małżeństwo:
Katarzynę i Jakuba Szulgaczów.
We wsi Zahoczewie pow. Lesko
upowcy powiesili 1 Polaka i 1
Ukraińca.
W nocy z 16 na 17 listopada:
We wsi Miklaszów pow. Lwów
upowcy zamordowali 14 Polaków, w tym dziewczynki lat 3, 12,
13, 14 i 18; oraz 5 Ukraińców i 1
Rosjanina.
17 listopada:
We wsi Hołhocze pow. Podhajce banderowcy zamordowali 2
Polaków; ci sami oprawcy za 10
dni zamordują rodziny tych Polaków. Inni: zamordowani zostali:
Siekierka Jan i jego sąsiad. (Kubów..., jw.).
We wsi Nowosiółka Biskupia
pow. Borszczów zamordowali
ponad 40 Polaków; 10 w szkole,
pozostałych nad rzeką Zbrucz, w
tym księdza Józefa Turkiewicza
oraz kierownika szkoły podstawowej Mieczysława Wierzbickiego, którego związali drutem i utopili w Zbruczu. (Kubów..., jw.).
„Większość z nich poprowadzili
nad rzekę Zbrucz i tam w bestialski sposób mordowali, wrzucając
swe ofiary do rzeki. Podobny los
spotkał naszego ojca, następnego dnia znalazłyśmy z matką jego
zwłoki nad brzegiem rzeki. Miał
ręce związane drutem kolczastym,
a głowę i plecy porąbane ostrym
narzędziem. /.../ Z nazwisk ofiar
zapamiętałam nazwisko młodej
nauczycielki, Marii Myczkowskiej, która uczyła razem z moimi
rodzicami, a pochodziła ze wsi
Germakówka”. (Alina Urban z
d. Wierzbicka, ur. 22.07.1926; w:
Komański..., s. 549).
We wsi Ropienka pow. Lesko
zamordowany został przez upowców Milczanowski Franciszek,
gajowy
(http://www.rodaknet.
com/rp_wycislak_28.htm ). Siekierka podaje na s. 401, że w tym
dniu zamordowany został Gruszecki Michał.
We wsi Ruzdwiany pow. Trembowla upowcy zamordowali 3
Polki: na drodze do Strusowa
23-letnią Stanisławę Koncur i
25-letnią Leontynę Wołowicz
oraz we własnym domu 25-letnią
Julię Koncur.
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18 listopada:
We wsi Chłopówka pow. Kopyczyńce upowcy uprowadzili 9 Polaków, którzy zaginęli bez wieści,
w tym 4 kobiety i dwóch 18-letnich chłopców. „Zobaczyłam na
furmance moją mamę, brata i
wujka Mariana lat 58, jego żonę
Annę lat 54 oraz Gaweł Bronisławę lat 39, Piturę Marię lat 42”
(Czesława Walkowicz z d. Sidor;
w: „Nasz Dziennik” – „Dodatek
Historyczny IPN” 2/2009 z 27
lutego 2009). W 1976 roku, podczas odwiedzin swojej wioski na
Ukrainie, jeden z Ukraińców, mąż
Polki, powiedział jej: „A twojej
mamie żywcem wyrwali język”,
pokazał przy tym ruchem ręki, jak
to miało wyglądać. W tym momencie już bardzo się bałam i zaraz powiedziałam do niego: „Po
co mi ty to mówisz, to było dawno,
ja nie po to przyjechałam”. Wtedy
jeszcze on powiedział na koniec:
„A Józka waszego to kołkiem
przybito żywcem do ziemi, przez
brzuch”.
We wsi Myszków pow. Zaleszczyki: „18.11.1944 r. zostali zamordowani Bajrak Piotr i Borejko Maria.” (prof. dr hab. Leszek
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.,
tom 7).
We wsi Procisne pow. Lesko
(Bieszczady) upowcy zamordowali 5 Polaków: kobietę i 4 milicjantów.
W nadleśnictwie Sieniawa
Mołodycz-Chrapy został zamordowany przez UPA gajowy
Henryk Węglarz (Wąglarz ?),
żołnierz AK. (Edward Orłowski;
w: http://www.krosno.lasy.gov.
pl/documents/149008/17558056/
martyrologium+le%C5%9Bnik%C3%B3w+2013.pdf ).
19 listopada:
Koło wsi Dwernik pow. Lesko
19 listopada 1944 r. zostali zamordowani przez UPA: Franciszek Borgosza, Jan Maciejowski,
Mieczysław Radwański, Aniela
Radwańska, Stefania Wiśniowska, kobiety były mieszkankami
Seredniego a mężczyźni funkcjonariuszami MO. Janina Dąbek podaje, że „po zakończeniu wojny”
zginęło troje Polaków: Aniela Radwańska, jej syn Mieczysław oraz
Stefania Wiśniewska. Wybrali się
oni na poszukiwanie skradzionych im krów, jednak bez efektu.
Wracając do Seredniego Małego,
podczas przekraczania Sanu wpadli w zasadzkę UPA. Ciał kobiet
nie odnaleziono. Uratowała się
tylko Helena Skowrońska, ranna
w rękę. Następnie J. Dąbek pisze:
„Mieszkający w Dwerniku nad Sanem Józef Radwański został z żoną
i dwojgiem dzieci uprowadzony i
powieszony w lesie. Ciała ich znaleźli grzybiarze.” W książce Artura Baty Bieszczady w ogniu na
stronie 107 znajduje się kserokopia
dokumentu „Zaświadczenie” datowane „Lesko, dnia 19.6.1946r.”,
który stwierdza, że milicjant posterunku MO w Zatwarnicy Mieczysław Radwański „zabity został przez banderowców w dniu
19.11.1944r.” wraz z trzema innymi milicjantami w zasadzce na
szosie między Procisnem a Dwernikiem. O ofiarach cywilnych nie
ma wzmianki. (Stanisław Żurek:
UPA w Bieszczadach, wyd. II.
Wrocław 2010, s. 46).

We wsi Klimkowce pow. Zbaraż
banderowcy zamordowali 9 Polaków.
20 listopada:
We wsi Hińkowce pow. Zaleszczyki schwytanego Sławomira
Linkiewicza przez dwa tygodnie
banderowcy przetrzymywali w
piwnicy, gdzie był bity i torturowany. Zwłoki miały m.in. wydłubane oczy, całe ciało było zmasakrowane.
We wsi Hnidawa pow. Zborów upowcy zamordowali nie
mniej niż 21 Polaków („Śledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa nacjonalistów ukraińskich
w celu całkowitego wyniszczenia ludności polskiej w latach
1939 - 1945 na terenie powiatów
Zborów i Brody, woj. tarnopolskie”; sygn. akt S 83/09/Zi; w:
https://ipn.gov.pl/pl/sledztwa/
sledztwa/oddzialowa-komisja-we-w/31480,Sledztwa-zakonczonewydaniem-postanowienia-oumorzeniu.htm ). Patrz też: 26
listopada 1944 roku..
We wsi Koszyłowce pow. Zaleszczyki: „20.11.1944 r. uprowadzono i zamordowano nauczyciela Wolańskiego i.n.” (prof. dr hab.
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
We wsi Krasiczyn pow. Przemyśl banderowcy zamordowali
milicjanta Władysława Dobrowolskiego, lat 21.
We wsi Ratyszcze pow. Zborów
zamordowali 10 Polaków, w tym
Marię Grad z 3 jej dzieci.
We wsi Rokszyce pow. Przemyśl
zamordowali milicjanta Władysława Dobrowolskiego; patrz wyżej.
We wsi Sorocko pow. Trembowla upowcy ciężko poranili Józefa
Kobyluka, który zmarł.
We wsi Stare Sioło pow. Lubaczów miejscowi Ukraińcy
zamordowali Wojciecha Gancarza (lub Garncarza) lat 70. (IPN
Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt
S 37.2013.Zi; Postanowienie o
umorzeniu śledztwa).
We wsi Touste pow. Skałat banderowcy spalili 15 gospodarstw
polskich i zamordowali 19 Polaków: 12 we wsi, w tym matkę z 6
dzieci (ojca, Bronisława Sachadynę, powołano do WP), oraz 7 Polaków z posterunku „IB”, a także
Rosjanina, dowódcę posterunku.
We wsi Zaleska Wola pow. Jarosław upowcy zamordowali
Annę Jakubowicz.
21 listopada:
We wsi Kupczyńce pow. Tarnopol zamordowali 9-osobową
rodzinę polską: 53-letniego Kazimierza Poprowskiego, 47-letnią
żonę Pelagię, synów: 5-letniego
Dawida, 8-letniego Włodzimierza, 10-letniego Jana i 16-letniego
Mikołaja, córki: 1-roczną Marię, 6-letnią Anastazję i 14-letnią
Olgę.
22 listopada:
We wsi Hłuboczek Wielki: pow.
Tarnopol: „22.11.1944 r. został
zamordowany Gac Piotr, plutono-

wy rezerwy kawalerii, księgowy w
firmie niemieckiej”. (prof. dr hab.
Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
We wsi Karolówka pow. Brody
Ukraińcy zamordowali 3 Polaków
(„Śledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa nacjonalistów ukraińskich w celu całkowitego wyniszczenia ludności polskiej w latach
1939 - 1945 na terenie powiatów
Zborów i Brody, woj. tarnopolskie”; sygn. akt S 83/09/Zi; w:
https://ipn.gov.pl/pl/sledztwa/
sledztwa/oddzialowa-komisja-we-w/31480,Sledztwa-zakonczonewydaniem-postanowienia-oumorzeniu.htm ).
23 listopada:
We wsi Rajbrot pow. Tarnów
oddział SS-Galizien zamordował 6 Polaków, 5 partyzantów i
70-letniego starca. „23-24 listopada 1944. Oddział ukraińskiej
dywizji SS-Galizien [..,] zaatakował Rajbrot [...] faszyści ukraińscy spalili dwa gospodarstwa,
zastrzelili 2 osoby i 3 aresztowali.” (http://w.kki.com.pl/pioinf/przemysl/dzieje/ss/ss.htm ).
Mord miał miejsce 23 listopada
1944 roku. „Przy polnej drodze
a raczej ścieżce, ciągnącej się zalesionym grzbietem od Rajbrotu
do Michalczowej, stało dwa lub
trzy domy - w tym dom Odrońca
jako nasza kwatera. Do pełniącego służbę posterunku alarmowego podszedł cywil z siekierą pod
pachą. Żołnierz widząc cywila
zlekceważył niebezpieczeństwo
i przypuścił go na bezpośrednią odległość. Wtedy wartownik
„Zeron” dostał ogłuszający cios
w głowę. Szczegóły tego tragicznego wydarzenia znane są dzięki
dwóm młodym wówczas dziewczętom: 18 letniej Bronisławie
Odroniec (błąd - pani Bronisława
miała wówczas 32 lata, nie mogła
więc być młodą dziewczyną - informacja uzyskana od rodziny)
i jej sąsiadce, 16 letniej Stefanii
Janik - dziś po mężu Bagińskiej
z Górnej Wojakowej, która w tym
dniu, jak zresztą często, spała w
domu Odrońców i była świadkiem
i uczestnikiem tragedii. Pierwsze wypadły z płonącego domu
dziewczęta, gdyż spały na strychu
a tu pożar pod słomianą strzechą
rozprzestrzenił się najszybciej. W
pośpiechu nie zdążyły znaleźć i
założyć obuwia, były więc boso.
Tuż za dziewczętami Wawrzyniec
Odroniec wpuścił bydło, którym
zaopiekowali się sąsiedzi, a sam
pozostał w domu gdzie spłonął.
Trzech partyzantów, to jest: Marian Komorowski, lat 18 z Kuczek
koło Kutna oraz BeChowcy - Bolesław Wała i Henryk Mars, lat 21
z Mogiły koło Krakowa próbowali przebić się na wolność, ledwo
jednak wypadli z domu zginęli
rażeni ogniem z automatów. Byli
bez żadnych prawie szans, wszak
sami będąc oślepieni pożarem nie
widzieli napastników kryjących
się w ciemności. Strzelali więc do
nich Niemcy jak do tarcz. Dwaj
pozostali młodzi 18 letni Lwowiacy, którzy zgłosili się do nas w
rejonie Rożnowa z „Organization
Todt” spłonęli wewnątrz domu.
Śladów jednak ich zwłok nie znaleźliśmy w zgliszczach, widocznie
spłonęli doszczętnie. Opalone i
nagie zwłoki trzech partyzantów
wehrmachtowcy wrzucili na wóz
gospodarski Odrońca, zaprzę-

gli do niego obie aresztowane
dziewczęta i obydwie boso - bo
tak wypadły z płonącego domu kopane i popychane, ciągnęły wóz
po czterokilometrowych górskich
wertepach, a leżał już przecież
śnieg. Czyż drogę Chrystusa na
Golgotę nie należy uznać za mniej
okrutną?” (http://www.rajbrot.
ovh.org/2wojna.html)
We wsi Ruda Różaniecka pow.
Lubaczów upowcy zamordowali 2 Polaków, w tym gajowego
o nazwisku Witko. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt
S 37.2013.Zi; Postanowienie o
umorzeniu śledztwa).
We wsi Sorocko pow. Trembowla podczas pogrzebu Józefa Kobyluka zabitego 20 listopada upowcy ostrzelali kondukt pogrzebowy zabijając księdza Adama
Drzyzgę (rannego dobili bagnetem) oraz 55 Polaków, a 25 poranili; w tym czasie we wsi zamordowali co najmniej 50 Polaków, a
10 poranili; łącznie zamordowali
co najmniej 106 Polaków.
We wsi Wygoda pow. Zaleszczyki: „23.11.1944 r. został zamordowany Jabłoński i.n. syn Józefa”.
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw., tom 7).
We wsi Żurawce pow. Rawa
Ruska upowcy zamordowali gajowego Witko.
24 listopada:
We wsi Chatki pow. Trembowla
zabito Malinowskiego Ignacego.
(Kubów..., jw.).
We wsi Daszawa pow. Stryj upowcy uprowadzili na drodze Krawczyka, który zaginął.
We wsi Gródek pow. Zaleszczyki: „24.11.1944 r. zostali zam. Lewiński Wincenty z żoną Sabiną”.
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw., tom 7).
We wsi Hołhocze pow. Podhajce banderowcy zamordowali 20
osób, w tym: Karczmaryk N. i 3
członków jego rodziny, 5-osobowa rodzina (zamordowanego
wcześniej) Jana Siekierki tj. żona,
córka, siostra z synem i matka staruszka. (Kubów..., jw.).
We wsi Rosochacz pow. Horodenka: „24.11.1944 r. zostali
zam. Rzewska Tatiana c. Maksyma, lekarka (1899) i ich troje dzieci: Zygmunt (1933), Irena (1935) i
Kazimiera (1939).” (Prof. dr hab.
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8). Ofiary
banderowcy zarąbali siekierami
(Wiktor Poliszczuk: Nie tylko na
Wołyniu, w: „Nowa Myśl Polska”
z 23 marca 2003 r.).
25 listopada:
W kol. Czyszczak pow. Kołomyja należącej do wsi Kamionka Wielka upowcy obrabowali
i spalili gospodarstwa polskie
oraz zamordowali 50 Polaków,
a pod koniec listopada dalszych
10; w tym 7-osobową rodzinę z
5 dzieci, matkę z 4 dzieci. „25
listopada 1944 r. z samej tylko rodziny Świątkowskich banderowcy
tej nocy zamordowali 32 osoby.
Wszystkich pochowano w jednej
wspólnej mogile. Tej nocy zginęło wiele innych rodzin, m.in. z
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rodziny Peca 5 osób. Banderowcy
mężczyzn zabijali strzałami w tył
głowy i układali twarzą do podłogi, natomiast kobiety i dziewczęta
mordowali w łóżkach, prawdopodobnie po uprzednim zgwałceniu.
Nie mogłam oderwać ich ciał od
pierzyn i piór z zastygłej krwi.
W innych polskich domach na
Czyszczaku kilkoro małych dzieci miało nożem przybite języki do
stołu. Kilku młodym dziewczętom
napastnicy porozcinali usta od
ucha do ucha. Śmiali się wtedy
i mówili: „Masz Polskę szeroką
od morza do morza” (Malwina
Świątkowska; w: Siekierka..., s.
264; stanisławowskie).
We wsi Kamionka Wielka pow.
Kołomyja zamordowali 15 Polaków.
We wsi Ostrów pow. Sokal zamordowali 2 dzieci polskich: „Być
Romana, 3 tygodnie; Być Władysława, lat 10. Jeden z oprawców
wziął niemowlę za nóżki i bijąc o
betonową studnię, zmiażdżył jego
główkę. Ciała obu dziewczynek
oprawcy wrzucili do studni. Matka na widok banderowców uciekła
i ocalała, ich ojciec Martyn był
nieobecny w tym czasie w domu”
(Adolf Kondracki; w: Siekierka...,
s. 1064; lwowskie).
We wsi Sińków pow. Zaleszczyki Ukraińcy zamordowali 6
Polaków: 3-osobową rodzinę
z córką, małżeństwo i kobietę.
„25.11.1944 r. zostali zamordowani: 1. Chuda Anna; 2-4. Grega
Józef z żoną Anną i córką Katarzyną; 5-6. Porszt Mikołaj z żoną”
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw., tom 7).
We wsi Szypowce gm. Tłuste Miasto pow. Zaleszczyki:
„25.11.1944 r. zostało zamordowanych przez UPA 21 Polaków
NN.” (prof. dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
W nocy z 25 na 26 listopada:
We wsi Darachów pow. Trembowla banda UPA ubrana w
mundury sowieckiej RKKA spaliła szkołę, obrabowała i spaliła
kilka polskich gospodarstw. „We
w[si] Darachów znaleziono spalone zwłoki, których nie można
było zidentyfikować.” (Meldunek
specjalny naczelnika RO NKGB
w Strusowie dla naczelnika
UNKGB obwodu tarnopolskiego
z 27 listopada 1944 r.; w: http://
koris.com.ua/other/14728/index.
html?page=321 ).
We wsi Zazdrość pow. Trembowla: „Zamordowali Meśkiwa
Jana s. Pawła , lat 58, urodz[onego] i zamieszkałego we w[si]
Zazdrość, Polaka, ob[ywatel]
a ZSRS, spalili dom, zabrali konia, furmankę i odzież. Greczyle
Pawłowi, narodowości polskiej,
spalili dom ze wszystkimi zabudowaniami i zabrali mąkę. Bezdzietnej Marii, również narodowości
polskiej, zabrali wieprza i mąkę,
a na ścianie domu zostawili napis „Śmierć donosicielom NKWD
i wszystkim Polakom”, „Za to
wszystkich spotka to samo”,
„Śmierć!”. (Meldunek specjalny
naczelnika RO NKGB w Strusowie dla naczelnika UNKGB
obwodu tarnopolskiego z 27 listopada 1944 r.; w: http://koris.com.
ua/other/14728/index.html?page=321 ) Komański…, s. 413,
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datuje napad 11 listopada oraz
uprowadzenie i zamordowanie 8
osób NN.
26 listopada:
We wsi Hnidawa pow. Zborów
upowcy zamordowali 48 Polaków
z 10 rodzin. „Babirecki Michał,
Polak Władysław, Trembulak
Władysław, Boszko Katarzyna,
Boszko Zofia, Boszko Władysław,
Boszko Michał, Boszko Eugenia,.
Dajczak Józef, Dublański Teodor, Dublańska Zofia, Dublańska
Anna, Dublańska/a ..., Dudka
Jan, Olender Maria, Olender Teresa, Olender Wojciech, Olender
Adam, Olender Jadwiga, Olender Jan,. Polak Józef, Zalewski
Władysław oraz 25 osób. N.N.
Rannych zostało 6 osób. Mordu
dokonali banderowcy pod komendą Włodzimierza Jakubowskiego „Bondarenki” sotnika z
UPA. Podczas rzezi pięcioletnią
dziewczynkę - Zosię zmuszono do
wypicia kubeczka krwi jej ojca,
zabitego na oczach dziecka. Innej dziewczynce Hani, w zbliżonym wieku, kazano zjeść kawałek
ciała jej ojca. Dziewczynce tej
banderowcy w przystępie „wspaniałomyślności” darowali życie
mówiąc „żyj na chwałę Stepana
Bandery”. (http://www.olejow.
pl/readarticle.php?article_id=250
oraz Komański..., s. 477).
We wsi Holihrady gm. Uhryńkowce pow. Zaleszczyki: „26.11.
1943 r. został zam. Kawczyński
Bazyli przez strącenie ze skały”.
(prof. dr hab. Leszek Jankiewicz:
Uzupełnienie..., jw., tom 7).
We wsi Iwanie Złote pow. Zaleszczyki: „26.11.1943 r. został
zam. Bednarowski Kazimierz
stróż nocny w folwarku.” (prof.
dr hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
27 listopada:
We wsi Hołhocze pow. Podhajce
banderowcy, którzy zamordowali
17 listopada 2 Polaków, napadli
na ich domy i bestialsko wymordowali: jednemu z nich żonę i 3
dzieci, drugiemu: żonę, córkę,
siostrę z synem i matkę; tj. w tym
dniu zamordowali 16 Polaków.
Inni datują ten napad na 24 listopada.
We wsi Torskie pow. Zaleszczyki uprowadzili 27 Polaków, którzy zaginęli.
28 listopada:
We wsi Daszawa pow. Stryj upowcy uprowadzili Matuszczaka,który zaginął.
We wsi Touste pow. Skałat torturowali i zamordowali 41-letnią
Barbarę Magalas.
We wsi Zalesie koło Sieniawy
(Glezyna) pow. Jarosław uprowadzony został przez UPA do
lasu i tam zamordowany gajowy
Jan Mączka, ur. 1894 r.
29 listopada:
We wsi Daszawa pow. Stryj
banderowcy zamordowali 2 Polaków, w tym kobietę o nazwisku
Krzywda.
We wsi Diuksyn pow. Kostopol
upowcy zamordowali 2 Polki:
żonę powstańca styczniowego

Klarę Teofilę Dobrzecką, w wieku 105 lat, i jej najstarszą córkę,
Marcelę Kaznowską, też już staruszkę. Zwłoki kazali pogrzebać
za wsią, w miejscu, gdzie zakopywano padlinę. W tym samym
czasie i o tej samej godzinie zostali zamordowani członkowie
tej rodziny w Werbczu Wielkim
(Siemaszko...., s. 221).

We wsi Werchrata pow. Rawa
Ruska miejscowi Ukraińcy zamordowali Stanisława Leontowicza lat 37. (IPN Opole, 21 grudnia 2018, sygn. akt S 37.2013.
Zi; Postanowienie o umorzeniu
śledztwa).

We wsi Dwernik pow. Lesko
zamordowali po torturach 7-osobową rodzinę polską. (Żurek..., s.
46).

We wsi Antoniówka pow. Żydaczów upowcy zamordowali
44-letniego kowala Władysława
Korzystko.

We wsi Jabłonówka pow. Kamionka Strumiłowa: „Nocą
29 listopada 1944 roku Kupiak,
razem z oddziałem leśnym „Sołowija”, przeprowadził atak na
wieś Jabłonówka. W czasie tego
napadu zamordowani zostali: Filemon Jaremkiewicz, jego żona
Anastazja, Maksym Kowalik,
Jerzy Kowalik i jego żona Julia,
Maria Wilk i jej dwunastoletnia
córka Helena, Helena Wujcik i jej
dziesięciomiesięczny syn Zenon.
Majątek ich rozgrabiono. Jaremkiewiczów zamordował osobiście
Dymitr Kupiak. Winą ich było to,
że ich syn Marian Jaremkiewicz
siłą wciągnięty do UPA, z niej
uciekł. Ukryty syn, mimo skrupulatnych poszukiwań w całym
gospodarstwie, uratował się od
śmierci.” (Bronisław Szeremeta:
„Watażka jego zbrodnie i zakłamane wspomnienia”. W: http://
www.republika.pl/szeremeta/watazka.htm ).
Koło wsi Jakuszyce pow. Stryj
zamordowali 47-letniego Polaka.

We wsi Jaśnicze pow. Brody zamordowane zostały: Smaha Justyna z. d. Piecuch, żona Piotra.
Smaha Maria córka Piotra i Justyny. „Dziecko zamordowane w
kołysce w Jaśniszczach X-XI.1944
r.” (http://podkamien.pl/viewpage.php?page_id=246&c_start=0
).

W październiku lub listopadzie 1944 roku:

We wsi Styberówka pow. Brody: „Krawczuk Anna żona Jana.
Zamordowana prawdopodobnie
przez kuzynów ze Styberówki za
to, że mąż poszedł do polskiego
wojska. X-XI 1944 r. Krawczuk
Eugenia ok. 45 lat, z d. Derewianko, żona Michała. Krawczuk
Maria ur. 1924 r. córka Michała
i Eugenii. Krawczuk Michał ok.
50 l. mąż Eugenii. Zamordowany w Styberówce”. (http://podkamien.pl/viewpage.php?page_
id=246&c_start=0 ).
We wsi Tarnawa pow. Dobromil
Ukraińcy zamordowali 5-osobową rodzinę polską.

We wsi Werbcze Wielkie pow.
Kostopol, o tej samej godzinie, co
we wsi Diuksyn, banderowcy zamordowali 4 Polaków: zamężną
córkę Klary Teofili Dobrzeckiej z
2 dzieci w wieku przedszkolnym
oraz dziadka, ojca matki. (Siemaszko..., s. 303)

W październiku i listopadzie
1944 roku:

W nocy z 29 na 30 listopada:

We wsi Szwajkowce pow. Czortków zamordowali 10 Polaków:
5-osobową rodzinę Musiałów,
4-osobową rodzinę Tobiaszów
oraz kobietę NN.

We wsi Kupczyńce pow. Tarnopol Ukraińcy zamordowali 2 Polaków.
30 listopada:
We wsi Ciemierzyńce pow.
Przemyślany Ukraińcy zamordowali 21 Polaków. Zamordowani zostali: Atłachowicz Maria,
lat 60; Atłachowicz Tekla, lat 45;
Atłachowicz Franciszka, lat 6;
Bojczuk Józef, lat 40; Broszko
Marcin, lat 35; Kłosowska Anna,
lat 46; Kłosowski Bazyli, lat 45;
Kondrat Franciszek, lat 18; Krężel Jan, lat 60; Margoś Maria, lat
55; Obertalska Rozalia, lat 25;
Rosa Rozalia, lat 25; Rosa Stanisław, lat 24; Rosa Władysław,
lat 18; Słucho Jan , lat 24; Sypko
Piotr, lat 21; Sypko Rozalia, lat
28; Szajda Józef, lat 22; Zeręba
Bronisław, lat 45; Zaręba Jan, lat
6; Zagrobelna Maria, lat 22. (Józef Wyspiański: Barbarzyństwa
OUN-UPA, Lubin 2009, s. 176 –
177).
We wsi Hińkowce pow. Zaleszczyki upowcy zamordowali 6 Polaków, w tym matkę z córką. Inni:
„30.11.1944 r. zostali zamordowani: 1-2. Górska Karolina z
córką Stanisławą; 3. Kowalska
Justyna; 4. Sakiewicz Karolina;
5. Szpakowska Eugenia” (prof. dr
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).

We wsi Niżborg Szlachecki pow.
Kopyczyńce Ukraińcy zamordowali 9 Polaków, w tym 5 żołnierzy WP, którzy przyjechali do
swoich rodzin, utopili w studni.

W listopadzie 1944 roku
(świadkowie nie podali dnia
zbrodni):
We wsi Bereżanka pow. Borszczów Ukraińcy zamordowali Polaka, byłego wójta gminy oraz
Rosjanina, oficera.
We wsi Białogłowy pow. Zborów upowcy zamordowali 9 Polaków, w tym 5-osobową rodzinę
oraz małżeństwo.
We wsi Dołhe pow. Stryj podczas ewakuacji Polaków na konwój furmanek z uciekinierami na
drodze w pobliżu wsi zorganizowała zasadzkę banda UPA, część
ludzi zamordowała na miejscu,
część uprowadziła i utopiła w
rzece Dniestr. Zginęło wtedy 150
osób. Nikt prawdopodobnie nie
ocalał. (Siekierka..., s. 572; stanisławowskie).
We wsi Gaje Roztockie koło
Załoziec pow. Zborów upowcy
zamordowali 17 Polaków, w tym
7-osobową rodzinę z 5 dzieci, 3
inne rodziny oraz 1 członka samoobrony. Inni: „zamordowana
cała 7-osobowa rodzina Myszków: mąż Michał, żona Maria,
czwórka dzieci i babcia; (dane
dzieci i babci NN); trzyosobowa

rodzina Wajdów (rodzice z córką) zamordowana w swoim domu
oraz małżeństwo Sucheckich pomordowane siekierą we własnym
domu” (http://olejow.pl/readarticle.php?article_id=251 ).
We wsi Germakówka pow.
Borszczów zamordowali 3 Polaków, w tym 2 kobiety.
We wsi Głęboczek pow. Borszczów banderowcy zamordowali
15 Polaków: Baszczak Józef l. 42,
Kwiczek Dominik l. 32, Kijowski
Michał l. 48, Ksiądzyna Albin l.
42, Łziński Michał l. 43, Macyszyn Władysław l. 40, Mazurek
Franciszek l. 40, Szymków Ludwik l. 34 i 7 mężczyzn o nieustalonych nazwiskach. (Kubów...,
jw.). Inni: „Na początku listopada
1944 r. zostały zam. we młynie:
dwie osoby NN. Zginęli bez śladu: Zawiślak Florian; Zawiślak
Bronisław syn Floriana; Wesoła Ludwika l. 38 była gwałcona
i zmarła w torturach.” (prof. dr
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
We wsi Hladki pow. Tarnopol
został okrutnie pobity i zamordowany przez UPA leśniczy Jan
Świerk, lat 39.(Edward Orłowski..., jw.).
We wsi Hnilcze pow. Podhajce
Ukraińcy zamordowali 2 Polaków.
We wsi Hordynia pow. Sambor
banderowcy uprowadzili 7 Polaków: ciała 6 Polaków znaleziono
po kilku dniach na polach, natomiast 19-letnia Alicja Beck zaginęła bez śladu (ciała jej rodziców
znaleziono).
We wsi Iławcze pow. Skałat zabito Gołońskiego Dominika. (Kubów..., jw.).
We wsi Jaksmańce pow. Przemyśl bojówkarze SB-OUN zamordowali 18-letniego Polaka,
maturzystę, i 1 Ukraińca, sołtysa,
„za zdradę Ukrainy”.
We wsi Jarczowce pow. Zborów
Ukraińcy zamordowali Kazimierza Drewlanego.
We wsi Jaśniszcze pow. Brody zamordowali 14 Polaków, w
tym dzieci (m.in. 5-miesięczne i
1-roczne).
We wsi Kasperowce pow. Zaleszczyki zamordowali 4 Polaków.
We wsi Kobyłowłoki pow. Trembowla zamordowali 2 Polaków.
We wsi Kopań pow. Przemyślany sąsiad Ukrainiec zastrzelił Polaka Waleriana Pilnego.
We wsi Koralówka pow. Kołomyja upowcy zamordowali 15
Polaków.
We wsi Korolówka pow. Borszczów ukraińska dziewczyna zaprosiła do siebie do domu na
randkę 17-letniego Tadeusza
Koziarskiego, a w jej domu już
czekali na niego mordercy. Ponadto zastrzelili w pobliżu swojego domu strzałem w tył głowy
17-letniego Zygmunta Motykę.
We wsi Krosienko pow. Przemyślany Ukraińcy zamordowali 3 Polaków: małżeństwo oraz
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24-letnią kobietę; powrócili oni
do swoich gospodarstw „po wyzwoleniu”. Inni pod datą 10 października 1944 roku: We wsi Jasna pow. Przemyślany: „10.1944
r., zostali zamordowani: 1-3.
Śnieżek Emilia l. 24; Żukrowska
Julia; Żukrowski Kazimierz.”
(Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria
– tom 8; oraz Józef Wyspiański:
Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin
2009, s. 70).
We wsi Krystynopol pow. Sokal
zamordowali 4-osobową rodzinę polską. Oraz: „W listopadzie
1944 r. został zam. przez UPA
Kisielewicz Jan.” (Prof. dr hab.
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8).
We wsi Kustyń pow. Radziechów zamordowali 6 Polaków.
We wsi Lipniki pow. Tłumacz,
prawdopodobnie w listopadzie
1944 roku, gdyż świadek podaje, że już „leżał pierwszy śnieg”,
banderowcy zamordowali 5 osób
z 2 rodzin Czachów; żonę Józefa Czacha (który wówczas był
w wojsku) i ich dzieci: 3-letnią
Łucję i 4-letniego Stanisława
oraz żonę Bronisława Czacha w
ciąży i Antoniego Świderskiego
(dziadka). Ocalał ranny Bronisław Czach. „Do krwawej zbrodni
doszło niedaleko Otynii w 1944
roku we wsi Lipniki między Hołoskowem a Uhornikami. Ofiarą
ukraińskich nacjonalistów padła
rodzina Czachów – moja bliska
rodzina od strony mamy. Tamtego dnia w domu byli: Bronisław
Czach, jego żona w ciąży oraz
żona Józefa Czacha i ich dzieci –
Łucja i Stasio – moje kuzynostwo
oraz dziadek – Antoni Świderski.
Ukraińcy zapukali do drzwi w
nocy, krzycząc: „– Czach, Bronek! Otwórz drzwi, przecież się
znamy.” To był ich częsty sposób – mordercy posługiwali się
językiem polskim, czasami w ten
sposób nie wzbudzali podejrzeń.
„– Otwórz, chcemy sprawdzić,
czy nie ma u was obcych.” Kiedy banderowcy zaczęli wyważać
drzwi, mieszkańcy chcieli ukryć
się na strychu. Nie zdążyli. Po
wtargnięciu do domu matka dwójki dzieci została obezwładniona,
a Ukrainiec krzyknął – patrz jak
teraz się reże Polaków (reże –
rżnie). W pierwszej kolejności
zabili trzyletnią Julcię, a potem
rok starszego Stasia. Oboje leżeli
na łóżku, a obok leżała ich matka – żona Józefa Czacha, którego
akurat wtedy był w wojsku. Dzieci
zostały zamordowane na oczach
matki. Wujek opowiadał, że Łucja została zabita szybko, a Stasio jeszcze długo krzyczał, płakał,
Pewnie dobili go nożem. W korytarzu stał Antoni Świderski, żona
Bronisława Czacha oraz Bronisław, w którego celował banderowiec. Kiedy Ukrainiec oddał
strzał do jego żony, Bronek rzucił
się w jej kierunku, Ukrainiec oddał drugi strzał. Pocisk odbił się
od ściany, przeciął mu czoło, ale
nie przebił kości. Wujek zalał się
krwią, napastnicy myśleli, że już
nie żyje. Ocknął się, kiedy już nikogo nie było, a żona dawała jeszcze znaki życia. Być może dziecko
w łonie matki jeszcze żyło. Bronek
czuł silny ból głowy, gdyż poza
odłamkiem, rozbił głowę, upadając na podłogę. Antoni Świderski
próbował uciec przez ganek, ale
Ukraińcy go dopadli i tak dotkli-
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wie pobili, że miał połamane kończyny, roztrzaskaną głowę i kości
wystawały mu z ubrań. Bronek w
szoku, w samej bieliźnie przybiegł
do Otynii, żeby o wszystkim opowiedzieć. Był przemarznięty, leżał
pierwszy śnieg. Zmarł 1998 roku
i widok zamordowanej ciężarnej
żony nie opuścił go do końca. Byłem wtedy jeszcze za mały, żeby
to rozumieć, natomiast po wojnie
wujek Bronisław przekazywał rodzinie przebieg tej zbrodni. Wyprawiono pogrzeb. Mój ojciec
załatwił trumny, jakiś samochód.
Samych zwłok nie widziałem.
Chciano dziecku oszczędzić tego
widoku. Ale byłem tam na miejscu – widziałem ślady zbrodni.
Ślady krwi w pokojach, na podłodze wszędzie. Byłem tam z tatą.
Była duża plama na ścianie, tato
na nią wskazał i powiedział – pamiętaj – to jest dziadzia mózg.
Tego nigdy nie zapomnę.” („Gdy
zakopywano ich żywcem, ziemia
jeszcze się ruszała”. Świadectwo
p. Edwarda Bienia, rodem z Otynii k. Stanisławowa, honorowego
przewod. Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie. Rozmawiał Kamil Rogólski; w: http://
www.bibula.com/?p=104950
;
2018-10-23).
We wsi Lubycza Królewska
pow. Rawa Ruska zamordowali
3 Polaków, w tym 2 kobiety.
We wsi Łukowe pow. Lesko
zamordowali Polaka o nazwisku
Derkacz.
We wsi Majdan Średni pow.
Nadwórna banderowcy zamordowali 9 Polaków, w tym matkę
powiesili a jej dziecko wrzucili
do studni, powiesili także jej 2
synów z pierwszego małżeństwa
z Ukraińcem.
We wsi Mańków pow. Horochów Ukraińcy zamordowali
18-letniego Stanisława Osajdę.
We wsi Mariampol pow. Stanisławów zamordowali 3 Polki.
We wsi Miłków pow. Lubaczów
zamordowali gajowego z Michała
Purgala (lub Prugała) s. Mikołaja
(lub Michała) ur. 1917 r. W tej wsi
działał „sąd UPA” i wykonywano
wyroki na Polakach, których grobów nie odnaleziono.
We wsi Młyniska pow. Żydaczów Ukraińcy zamordowali Mikołaja Nitarskiego.
We wsi Mołodycz pow. Jarosław zamordowali Michała Kuca.
We wsi Mytnica pow. Trembowla Polacy przez kilka godzin
bronili się w budynku, który w
końcu upowcy oblali naftą i benzyną i podpalili; żywcem spłonęło 31 Polaków. M. in. zginęli:
Buczkowski N. l. 40, Józef i jego
córka Klaudia, Grabowa N., Jówiak i jego synowie Wiesław i
Zbigniew, Krzyżanowski Bronisław, Leon i jego żona Stanisława, Kozłowska Marcela, Solarz
Tadeusz, Szlachta Jan i jego syn
Zbigniew, Rychlewska Maria,
Tęgoborski Rudolf, Tustanowska
Joanna, Wyspiański Jan l. ok. 50,
Bronisław i jego brat Tadeusz.
(Kubów..., jw.).
We wsi Nowosiółka Biskupia pow. Borszczów Ukraińcy
schwytali 19-letnią Marię Myczkowską, którą po gwałtach i tor-
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turach zakłuli nożami. Patrz też:
w sierpniu 1944 we wsi Germakówka.
We wsi Obarzym pow. Borszczów zamordowali 3 chłopców
polskich.
We wsi Ostrowiec pow. Lubaczów miejscowi Ukraińcy zamordowali 3 Polaków.
We wsi Piątkowa pow. Dobromil upowcy zamordowali 4 Polaków, w tym małżeństwo.
We wsi Podczahryk pow. Zaleszczyki należącej do sołectwa
Torskie upowcy dokonali napadu
o 5 rano i zamordowali 31 Polaków; większość po obrabowaniu
spalili żywcem w budynkach;
wśród ofiar było tylko 2 mężczyzn powyżej 17 lat, reszta to
kobiety i dzieci; m.in.: matka w
zaawansowanej ciąży z 4 dzieci,
2 matki mające po 2 córki, matka
w ciąży oraz jej 3-letni syn, matka
z córkami lat: 17, 19 i 23.
We wsi Pohorylce pow. Przemyślany w listopadzie 1944 roku został zamordowany Łasiak Józef,
lat 40.
We wsi Pomorce pow. Buczacz
zamordowano 5 Polaków (Kubów..., jw.).
We wsi Potoczyszcze pow. Horodenka: „W listopadzie 1944 r.
zostali zamordowani: Krasowska
Maria (1889); Krasowski Włodzimierz. prawdopodobnie mieści się on wśród NN, Olinowska
Maria c. Jana (1902); Olinowska
Augustyna c. Jerzego (1920); Rodzina Romańskich: Rudolf s. Marcina (1895), Zofia c. Jana (1898),
Taras s. Rudolfa (1935), Mikołaj
s. Marcina (1906); Toporowicz
Stanisław (1880).” (Prof. dr hab.
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8). Inni:
upowcy zamordowali 3-osobową
rodzinę polską z 12-letnim synem
(Wiktor Poliszczuk: Nie tylko na
Wołyniu, w: „Nowa Myśl Polska”
z 23 marca 2003 r.).
We wsi Prosowce pow. Zbaraż:
„W listopadzie 1944 r. zostali zamordowani: Kościuk Stefania,
Polka siostra Pauliny Chimij;
Szuran Anna Polka matka Pawliny Chimij.” (prof. dr hab. Leszek
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.,
tom 7); oraz: „Prawdopodobnie
w listopadzie 1944 r. zamordowano Teodozję Hładyn i Stefanię
Hładyn.” (prof. dr hab. Leszek
Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.,
tom 7).

Rawa Ruska Ukraińcy zamordowali we młynie 1 Polaka.
We wsi Rudawka koło Birczy
pow. Dobromil na początku listopada 1944 roku banderowcy
uprowadzili 6 Polaków, którzy
zaginęli bez wieści.
We wsi Rudka pow. Jarosław
zamordowali Antoniego Szczygła.
We wsi Skała nad Zbruczem
pow. Borszczów zamordowali 18
Polaków pracujących przy naprawie szosy.
We wsi Stechnikowce pow. Tarnopol: „Do Michała Snihora
mieszkającego na kolonii, wieczorem przyszło kilku uzbrojonych banderowców. Zażądali od
gospodyni przygotowania dobrej
kolacji. Ta nakarmiła przybyszów
czym tylko mogła. Kiedy zjedli,
podziękowali i chwilę odpoczęli.
Kiedy na dworze zapadł zmrok,
wtedy jeden z banderowców powiedział: „a teper birim sia za
robotu”. Zastrzelili kobietę, dwie
córki, a ranny gospodarz upadł
i stracił przytomność. Napastnicy podpalili dom i wyszli. Kiedy
Michał Snihur odzyskał przytomność, wydostał się z płonącego
domu i rzucił się do ucieczki w
pole. Banderowcy zauważyli go
i oddali kilka strzałów, na szczęście niecelnych” (Maria Rybka;
w: Komański..., s. 851).
We wsi Stare Sioło pow. Lubaczów w listopadzie 1944 r. zabili
25 nieznanych polskich żołnierzy.
(IPN Opole, 21 grudnia 2018,
sygn. akt S 37.2013.Zi; Postanowienie o umorzeniu śledztwa).
We wsi Strzałkowce pow.
Borszczów Ukraińcy zamordowali 60-letniego Antoniego Grochowskiego.
We wsi Szwejków pow. Podhajce zamordowali Antoniego Jurewicza.
W mieście Tłumacz woj. stanisławowskie banderowcy opanowali więzienie NKWD, zwolnili
więźniów Ukraińców, natomiast
więzionych około 15 Polaków zamordowali na miejscu.
We wsi Trościaniec Wielki pow.
Zborów: „W listopadzie 1944 r.
zostali zamordowani poza rejonem wsi: Kurzel Michał, Łaciak
Józef, Półtorak Jan.” (http://
w w w. o l e j o w. p l / r e a d a r t i c l e .
php?article_id=250 ).

We wsi Przysłup pow. Lesko
upowcy zamordowali 4 Polaków.

We wsi Ubinie pow. Kamionka
Strumiłowa banderowcy zamordowali 8 Polaków: 6-osobową
rodzinę Władysława Makowca z
żoną i 4 dzieci w wieku 6 – 14 lat
oraz pod krzyżem we wsi matkę
z córką.

We wsi Radawa pow. Jarosław
miejscowi zamordowali 3 Polaków.

We wsi Uście Zielone pow. Buczacz zamordowano Jankowskiego Kazimierza. (Kubów..., jw.).

Między wsią Rokitno a wsią
Moczulanka pow. Sarny wykoleili pociąg kolejki wąskotorowej
i wymordowali pasażerów – Polaków, których liczby nie ustalono.

We wsi Wasylkowce pow. Kopyczyńce „partyzanci ukraińscy”
uprowadzili do lasu 30-letnią Polkę, Pelagię Węgrzynowicz, żonę
podoficera WP. Tam przywiązali
ją do drzewa, wydłubali oczy,
obcięli język, okaleczyli piersi.
Jej zwłoki odnaleziono po kilku
dniach.

W mieście Przemyśl woj. rzeszowskie Ukraińcy zamordowali
Antoniego Grocha.

We wsi Rosochowaniec pow.
Skałat zamordowali 12 Polaków.
We wsi Ruda Różaniecka pow.

We wsi Witryłów pow. Brzozów
uprowadzili 2 Polaków, którzy
zaginęli.
We wsi Wojutycze pow. Sambor
uprowadzili 15-letniego chłopca
polskiego o imieniu Stanisław,
którego zwłoki odnaleziono w
marcu 1945 roku nad rzeką Strwiąż; miał założony sznur na szyi.
We wsi Załawie pow. Trembowla banderowcy przebrani w
mundury NKWD zamordowali 8
Polaków.
W mieście powiatowym Zbaraż
Ukraińcy zamordowali 10 Polaków (Kubów..., jw.).
We wsi Żulin pow. Stryj banderowcy zamordowali 2 Polaków:
małżeństwo.
W Małopolsce Wschodniej:
„Według meldunków podziemia
polskiego w listopadzie 1944 r. w
województwie lwowskim zginęło
28 Polaków (Lwów – 4, Grodek –
18, Rudki – 6),
w województwie stanisławowskim
173 osoby (Nadworna – 28, Tłumacz – 30, Horodenka – 34, Dolina – 5, Żydaczów – 5, Stryj – 11,
Kołomyja – 60),
w województwie tarnopolskim –
315 (Zbaraż – 21, Skałat – 30,
Trembowla – 42, Kopyczyńce
– 22, Tarnopol – 11, Czortków
– 35, Borszczów – 67, Buczacz
– 15, Zaleszczyki – 2, Przemyślany – 5, Złoczów – 39, Brody – 11,
Stojanów – 4, Kamionka – 1).”
(Grzegorz Hryciuk: Akcje UPA
przeciwko Polakom po ponownym zajęciu Wołynia i Galicji
Wschodniej przez Armię Czerwoną w 1944 roku).
Od marca do jesieni 1944
roku:
We wsi Wołczków pow. Stanisławów „OUN-UPA dokonała
mordu na 77 osobach, najmłodsza ofiara mordów miała 4 lata,
najstarsza – 70 lat” (Wiktor Poliszczuk: Nie tylko na Wołyniu, w:
„Nowa Myśl Polska” z 23 marca
2003 r.).
Bez wymienionego roku
(prawdopodobnie 1944):
We wsi Czudory pow. Zbaraż: „W
końcu listopada zostało zamordowanych. 2 Polaków NN.” (prof. dr
hab. Leszek Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw., tom 7).
Jesienią 1944 (taką datę podali świadkowie):
We wsi Bałaszówka gmina
Olejów pow. Zborów w czasie
wędrówki drogą z Olejowa do
Załoziec upowcy uprowadzili i
zamordowali 2 Polaków; byli to:
leśniczy J. Krzywy i gajowy o nazwisku Michalicki (Hieronim?),
zwłok nie odnaleziono. (Edward
Orłowski..., jw.).
W kolonii Berestawy należącej
do wsi Karolówka pow. Rohatyn: „Jak wiadomo ludność
okolicznych wsi, która chroniła się na Łukowcu, pozostawiła
cały swój dobytek zabierając ze
sobą tylko to co unieśli, ewentualnie przywieźli furmanką. Toteż
zdarzały się przypadki wracania
do swoich domów (lub na spa-
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lone zgliszcza) po pozostawione
tam rzeczy, narażając się w ten
sposób na śmiertelne niebezpieczeństwo. Tak było z naszą babcią Katarzyną Ostrowską. Po raz
pierwszy poszła na pogorzelisko
zabrać pozostawione w ziemiance
(kopcu), upieczone ciasta kukurydziane. Pamiętam, jak strasznie
były przesiąknięte spalenizną ale
w obliczu głodu wszyscy jedliśmy
je ze smakiem. Drugim razem poszła po jakieś nie spalone rzeczy i
przy okazji odwiedziła w pobliżu
na „Berestawach” swoją córkę
Anielkę ( będącą w zaawansowanej ciąży), zamężną za Ukraińca
Aleksadra Zabłockiego (szewca).
Tym razem już nie powróciła.
Obie matka z córką zostały bestialsko zamordowane w pobliskim lasku. Anielka pozostawiła
małoletniego synka Władysława,
którego wychował ojciec i jego
ukraińska rodzina. Władek (już
młodzieniec) o tym, iż miał matkę Polkę i polską rodzinę dowiedział się od swojej macochy, ale
dopiero wtedy, jak łukowianin Tadek Ostrowski kilka lat po wojnie
odwiedził krewnych w Hodorowie
i wujka w Żurowie, a przy okazji
Aleksandra Zabłockiego z synem.
/.../ Na uwagę zasługuje pewien
dotychczas nieznany dla nas fakt.
Otóż moi znajomi (Mieczysław
i Leszek Kochman z Kamiennej
Góry i Jan Ostrowski z Wołowa)
odwiedzający jako turyści rodzinne strony na rubieżach, poinformowali mnie, że widzieli pomnik
zamordowanej Ostrowskiej Katarzyny z córką postawiony w pobliżu miejsca zbrodni (na skraju
Żurowa), ale z dziwnym napisem,
że zginęli tragicznie; „z rąk faszystów”. /.../ Odwlekając swój
wyjazd na Łukowiec, również rodzina Huczków z Żurowa, cudem
uratowała się z rąk ukraińskich
oprawców. Rodzina składała się
z czterech osób: Huczek Michał
z żoną Teklą i dwaj synowie Władysław i Stanisław. Poczuli się zagrożeni, gdy zamordowano całą
rodzinę Jabłkowskich z Żurowa,
w sumie 12 osób i zakopano ich w
pobliskim lesie nad rzeką Swirz.”
(Kazimierz Ozga: Wspomnienia z
Berestawów i Łukowca. „Zeszyty
łukowieckie”, nr 9 – 10. kwiecień
– wrzesień 2005). Kol. Berestawy wchodziła w skład wsi Karolówka pow. Rohatyn. Mord miał
miejsce prawdopodobnie jesienią
1944 roku.
We wsi Boholuby pow. Łuck
zamordowali 2 Polaków, mężczyznę i kobietę, pracowników łuckiego teatru , wysłanych do lasu
po opał.
We wsi Daszawa pow. Stryj
Ukraińcy zamordowali Franciszka Kuczkiewicza.
We wsi Gajowskie pow. Kamionka Strumiłowa banderowcy zamordowali 2 braci z rodziny polsko-ukraińskiej. „Wypadki
tego typu nie należały do rzadkości. Dla przykładu podaję wydarzenie, jakie miało miejsce jesienią 1944 roku we wsi Gajowskie
niedaleko od nieistniejącej dziś
wsi Adamy, w mieszanej rodzinie
Stopnickich. On był Ukraińcem,
jego żona Polką, mieli troje dzieci; dwóch synów i młodszą córkę.
Synowie wstąpili do UPA, gdzie
otrzymali rozkaz zamordowania
swojej matki – Polki. Odmówili i
za to, na rozkaz swoich zwierzch-
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ników, zostali zamordowani. Rodzicom, pod karą śmierci, nie
pozwolono na wzięcie udziału w
uroczystościach pogrzebowych
własnych synów. Ich córka Stefania, która wyszła za mąż za
Ukraińca i uważa się za Ukrainkę, zapytana obecnie o los braci,
wystraszona blednie. Po chwili
milczenia odpowiada, że była
wtedy dzieckiem i niewiele może
powiedzieć. Wiadomo jej tylko,
że pod Brodami jej bracia zostali wydani przez Polaków w ręce
bolszewików, którzy ich tam zamordowali. W tak perfidny sposób
ukrywa się jeszcze dziś zbrodnie
popełnione przez ludzi spod znaku OUN-UPA.” (Bronisław Szeremeta: „Watażka jego zbrodnie
i zakłamane wspomnienia”. W:
http://www.republika.pl/szeremeta/watazka.htm ).
We wsi Juseptycze pow. Żydaczów zamordowali 1 Polaka.
We wsi Kochanówka pow.
Krzemieniec upowcy zamordowali Ukrainkę z 8-letnią córką,
żonę Polaka, który przebywał na
przymusowych robotach w Niemczech.
We wsi Krasowiczyna pow.
Zborów Ukraińcy zamordowali
2 Polki: “Dec Agnieszka - zam.
Krasowiczyna, powieszona, jesień 1944 na Krasowiczynie. Kułaja żona - zam. Krasowiczyna,
zamęczona torturami jesień 1944
na Krasowiczynie.” (Adolf Głowacki „Milno - Gontowa. Informacje zebrane od ludzi starszych
- urodzonych na Podolu, wybrane
z opracowań historycznych i odtworzone z pamięci”. Szczecin
2008).
We wsi Krosienko pow. Przemyślany:
„Makary Kopociński to mój
Dziadek stryjeczny, jego żona to
Katarzyna. Ich syn Stefan wraz
z żoną Anną i dziećmi: Stanisławem i Katarzyną oraz Danusią 6 osób z mojej rodziny i Danusia,
(nieznane nazwisko, dziewczynka
ze Lwowa, przebywała gościnnie
u naszej rodziny i razem z nimi
zginęła). Zostali żywcem spaleni
w ich własnym domu w Krosienku. Makary Kopociński zamordowany na jesieni 1944r. spalony żywcem we własnym domu.
Katarzyna Kopocińska - jesień
1944. spalona żywcem w domu.
Stefan Kopociński - jesień 1944.
spalony żywcem w domu. Anna
Kopocińska - jesień 1944 spalona żywcem w domu. Stanisław
Kopociński - jesień 1944 (lat 4)
spalony żywcem w domu. Katarzyna Kopocińska - jesień 1944
(lat 10) spalona żywcem w domu.
Katarzyna Uliczna (z domu Kopocińska) - jesień 1944r. była żoną
Ukraińca - została zamordowana
na własnym podwórku, wielokrotne rany kłute, obcięto jej także
piersi.. Spoza rodziny 12 stycznia
1944 roku w Krosienku banderowcy zamordowali także Piotra,
Władysława i Gabriela Lipowiczów” (Dr Zbigniew Kopociński,
7.11.2008 r.; w: www.stankiewicze.com/ludobojstwo.pl ;). H.
Komański, Sz. Siekierka..., na s.
292 – 293 podają, że ww. osoby
znajdują się wśród innych pomordowanych Polaków pod datami
11 i 15 stycznia 1944 r. Oraz: W
październiku 1944 roku zostali
zamordowani: Kopocińska Katarzyna, lat 65; Kopociński Makary,
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lat 69; Kopociński Stefan, lat 34;
Kopocińska Anna, lat ok. 30, żona
Stefana; Kopocińska Katarzyna,
lat 10, c. Stefana; Kopociński, lat
1,5, d. Stefana; Kopociński Stanisław, lat 4, s. Stefana. (Józef Wyspiański: Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 2009, s. 73).
Między wsią Lada a wsią Rokitno pow. Sarny dokonali napadu
na kolumnę kilkudziesięciu rodzin polskich uciekinierów, osłanianą przez mały oddział żołnierzy sowieckich; zginęła nie ustalona liczba Polaków i żołnierzy
sowieckich.
We wsi Lubsza pow. Żydaczów
na drodze zastrzelili Józefa Pabisia.
We wsi Łukowiec pow. Rohatyn: „Masowe mordy miały miejsce wczesna jesienią we wsi Łukowiec (powiat rohatyński), gdzie
zginęły 42 osoby.” (CDAWOWU,
3833/1/156, k. 126).
We wsi Łukowiec Wiszniowski pow. Rohatyn banderowcy
zatrzymali koło miasta Stryj samochód, zamordowali 1 młodą
dziewczynę polską i kilku żołnierzy sowieckich oraz uprowadzili
4 młode dziewczyny polskie, po
których ślad zaginął; tj. zamordowali 5 młodych Polek.
We wsi Łykoszyn pow. Lubaczów (Tomaszów Lubelski) zamordowali 14 Polaków, a w innych miejscowościach trzy rodziny (Pracewiczów oraz dwie o nieustalonych nazwiskach). Nieco
później zabito trzech leśniczych.
W odpowiedzi na to okoliczna
milicja rozstrzelała w pobliżu
Rudy Różanieckiej 33 Ukraińców
z Lublińca Starego i Nowego.
We wsi Maksymowka pow. Zbaraż zamordowali 2 młode Polki.
We wsi Mateuszówka pow. Buczacz: „Kuzyn mego ojca nie
miał dzieci. Żyli z żoną sami, byli
bardzo bogaci. Kiedyś wziął konie
i poszedł w pole orać, bo mimo
tego, co się działo, pracować
trzeba było, żeby za zboże, mleko
dostać kartki, za które się kupiło
jedzenie - mówi pani Józefa. Nie było go bardzo długo. Wtedy
przyszła sąsiadka do ciotki i powiedziała jej: „Karola, chodź na
pole po konie, bo Mikołaja już nie
ma”. Ciotka pytała: „Dlaczego
nie ma? Co się stało?”. Sąsiadka
nie odpowiadała. Wróciły z końmi i wtedy zabrała ciotkę w jedno miejsce. Tam wujek był przywiązany do drzewa. Przywiązali
mego wujka i jego ciało pocięli
w paski. Pocięli jak świnię! Do
mięsa! Do kości! Na żywca... - po
policzkach pani Józefy płyną łzy.
Próbuję na chwilę przerwać rozmowę i poruszyć inny temat, ale
kobieta prosi o chwilę ciszy i kontynuuje... - Jak żył jeszcze ojciec,
przyjechał ruski na koniu i mówi
do niego: „Chadziaj tu mnie. A u
tiebia banderów nie ma?”. Mieli my banderowca parę metrów
od nas, ale ojciec się bał powiedzieć i odpowiedział, że nie ma.
Ten wyciągnął zdjęcia i pokazał
nam małe dzieci, takie do roczku,
wszystkie powbijane na sztachety
na płocie, ze spuszczonymi główkami i rączkami. Widzę te zdjęcia
do dziś... - przyznaje pani Józefa.
- Tak było, przeżyło się wszystko.
Ja teraźniejszych czasów tak nie

pamiętam, jak to, co przeżyłam.
Kobieta przypomina sobie jeszcze jedną sytuację: - Brat Roman
miał 11 lat. Tata już nie żył. Poszłam z bratem do rodziny prosić
o nocleg. To był Ukrainiec, który
ożenił się z moją ciotką. Ona do
nas powiedziała, że o zgodę musimy pytać jego. Poszłam więc i
zapytałam. On stanął, spojrzał
mi w oczy i mówi: „Co? Padają
strachy na Lachy?!”. W pierwszej
chwili mnie zamurowało, przecież
to wuja. Ale byłam pyskata i nie
wytrzymałam. Odpowiedziałam
mu: „Ty, k... twoja mać, jeszcze na
Ciebie czas przyjdzie!”. I uciekliśmy. Ależ mnie mama wtedy skrzyczała. Mówiła, że teraz przyjdzie
w nocy i nas wybije. Powiat Buczacz leżał na linii frontu. Jak
front się cofał, to wchodzili Niemcy, jak szedł naprzód, byli Rosjanie. - Jak przychodzili Rosjanie,
to było dobrze. Mogliśmy spać w
domu. Byliśmy bezpieczni. Dzięki
nim przeżyliśmy - stwierdza pani
Józefa. - Ruscy obiecali nam, że
wyjedziemy z wioski, że mamy iść
na stację koło Buczacza i czekać
na wagony. Jak już poszliśmy, to
czekaliśmy tam około miesiąca.
Jak się Ukraińcy dowiedzieli, że
tam jesteśmy, wzięli kosy, widły,
co się dało i szli do nas, żeby nas
wymordować. Nawet kobiety z
kosami szły, żeby zabijać. Wtedy
nadjechało ruskie wojsko. Tak ich
wymordowało, że krew strugami płynęła. W 1945 roku rodziny
z Mateuszówki i innych wiosek
wsiadły do wagonów. Po dziesięć
rodzin i jedna krowa w wagonie.
- Jak pociąg ruszył, wszyscy uklękliśmy i zaśpiewaliśmy „Serdeczna Matko”, to dziś mi się chce
płakać. Jaki to był płacz, jaki to
był lament... Jechaliśmy nie wiadomo gdzie... Ale żywi... - dodaje
pani Józefa. Wyjechali pod koniec
lutego. Po dwóch miesiącach, z
tygodniowymi postojami na bocznicach, dotarli do Biłgoraja w
województwie lubelskim. PS Na
prośbę bohaterki tekstu zmieniliśmy jej imię.” (Renata Hryniewicz: Przyjaźń, mord, noce w
śniegu... Są rany, które krwawią
do dziś; w: https://plus.gazetalubuska.pl/przyjazn-mord-noce-wsniegu-sa-rany-ktore-krwawiado-dzis/ar/13369168 ).
We wsi Meducha pow. Stanisławów zamordowali nie mniej
niż 18 osób (IPN Wrocław:
„Umorzenie śledztwa w sprawie
ludobójstwa dokonanego przez
nacjonalistów ukraińskich na
209 obywatelach narodowości
polskiej na terenie b. powiatu stanisławowskiego – Wrocław, 14
maja 2012”). Siekierka, Komański i Rózański w opracowaniu dotyczącym woj. stanisławowskiego
na s. 508 podają 624 nazwiska zabitych Polaków w powiecie Stanisławów i szacunkową liczbę 1552
zabitych Polaków. Materiałów
ze śledztw zakończonych, czyli
umorzonych, IPN nie publikuje,
w tym tak istotnych dla Pamięci
Narodowej zeznań świadków, co
pozwala postawić pytanie o cel i
sens tych śledztw.
We wsi Michałków pow. Kołomyja zamordowali 9 Polaków, w
tym matkę z 17-letnią córką.
We wsi Michałków pow. Tłumacz należącej do sołectwa Bohorodyczyn zamordowali 308
Polaków.
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We wsi Milno pow. Zborów na
osiedlu Krasowiczyna zamordowali 2 Polki: zamęczyli torturami
żonę Kułaja oraz powiesili na
jabłoni Agnieszkę Dec. ( Adolf
Głowacki, w: http://www.milno.
pl/readarticle.php?article_id=6).

Lwów.

We wsi Modryniec pow. Sokal
(obecnie pow. Hrubieszów) „
nacjonaliści ukraińscy dopuścili
się zabójstwa. Władysława B. i
kilkunastu innych nieustalonych
imiennie mężczyzn, mieszkańców
wsi Modryniec. Sprawcy podczas
popełnienia tych czynów posługiwali się bronią palną, nożami
oraz innymi ostrymi narzędziami”
(IPN Lublin, sygn. S. 119/11/Zi).

We wsi Sidorów pow. Kopyczyńce: „Jeden z moich kolegów,
niewiele starszy ode mnie, któregoś razu wrócił do domu z pobliskiego miasteczka, zwanego rejonem i zastał na swym podwórku
banderowców, którzy wyciągnęli
z domu jego ojca. Nakazali mu
pójść za nimi. Na skraju wsi zamordowali ich obu”. (Stanisław
Dębiec; w: http://www.pch24.
pl/to-bylo-ludobojstwo-,16358,i.
html#ixzz2ZDnH1GzF).

We wsi Nyrków pow. Zaleszczyki: „Mieszkaliśmy we młynie
(w domu po Aberbachach), mama
hodowała 40 sztuk gęsi, które
beztrosko pływały sobie po Dżurynie. Ojciec dzień i noc doglądał
młyna, pracy urządzeń i pracowników. Młyn pracował dla wojska, ale i ludności cywilnej. Gospodarze furmankami przywozili
zboże i każdy czekał aż przyjdzie
jego kolej, wśród gospodarzy byli
Polacy i Ukraińcy. Polacy prosili
ojca, aby pospieszył się z pracą,
tak by gospodarze mogli wrócić
do swoich domów za dnia — bali
się band. Przywozili też mrożące
krew wieści, że w Capowcach,
Koszyłowcach, Torskim, Uścieczku w lasach są pomordowani ludzie. Doszła wieść, że cała kolonia, Podśniatyń wymordowana.
Na Dżurynie — za młynem, na
zakręcie gdzie woda była głęboka
i wiry, widziano płynących topielców związanych drutem kolczastym, nagich i ubranych. Ojciec
poprosił trzech rosyjskich oficerów, którzy stali wiecznie na warcie przy młynie, aby pojechać w te
miejsca i sprawdzić wiarygodność
tego co mówią ludzie. Nadjechał
oficer enkawudzista z Tłustego i z
nim oraz kilkoma żołnierzami, ojciec udał się konno w te miejsca.
To, co zobaczyli przeszło ludzkie
wyobrażenia, było to piekło. Mieli łzy w oczach, oficer powiedział
ojcu (na uboczu), że ich żołnierzy banda też zabija, nawet nie
wiedzą gdzie są pomordowani.”
(Jerzy Stecki: Zagłada Czerwonogrodu; w: http://jaroslawskaksiegakresowian.pl/wspomnienia/46jerzy-stecki-opracowanie-dotzaglady-czerwonogrodu-cz-2 ).
We wsi Olejów pow. Zborów:
„Krzywy Denys z Olejowa, w
czasie prac polowych zaginął
na Kopańce na polu „za Gajami” .(http://olejow.pl/readarticle.
php?article_id=251 ).
We wsi Palikrowy pow. Brody:
„Jurczenko Józef. Zamordowany
w Palikrowach w jesieni 1944 r.”
(http://podkamien.pl/viewpage.
php?page_id=246&c_start=0 ).
We wsi Przybyłów pow. Tłumacz upowcy zamordowali 15
Polaków, w tym Rozalię Żakowicz z 5 jej dzieci od 1 roku życia
do 16 lat oraz Zofię Twardowską
z 4 jej dzieci od 1 roku życia do
16 lat.
We wsi Radenice (Radnice)
pow. Lwów: „Jesienią 1944 r.
wymordowano 3 polskie rodziny
(około 12 osób?).” (Prof. dr hab.
Leszek S. Jankiewicz: Uzupełnienie..., jw.; Seria – tom 8). Zapewne chodzi o wieś Rudańce pow.

We wsi Ropienka pow. Lesko:
„Jesień 1944 r. Zastrzelony Sołacz Teodor pracownik pocztowy.” (http://www.rodaknet.com/
rp_wycislak_28.htm ).

We wsi Wiśniowczyk pow. Przemyślany jesienią 1944 r. został
pojmany i zamordowany przez
ukraińskich sąsiadów Józef Ciastoń, który nocą poszedł z Wicynia do powyższej wioski po krowę i swoje rzeczy pozostawione u
jego szwagra, Ukraińca. Miejsce
zakopania zwłok nie jest znane.
(Józef Wyspiański: Barbarzyństwa OUN-UPA, Lubin 2009, s.
183).
Koło wsi Żurawno pow. Stryj:
„Rozmowa z Panem Kazimierzem
Babulą. Pan Kazimierz wspomniał też śmierć Marysi Turbak
i Marysi Kotulskiej. Dziewczęta,
łukowianki, pojechały do Stryja
samochodem wojskowym z Rosjanami. Wszyscy zginęły za Żurawnem z rąk banderowców. Było to
jesienią 1944 r. Ciała dziewczyn i
żołnierzy odnaleziono dopiero na
wiosnę 1945 r. w lesie przed Stryjem. Były przykryte gałęziami.”
(Franciszek Burdzy; Zeszyty łukowieckie, nr 11 – 12 , Październik 2005 – Grudzień 2006).
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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OP „Jastrząb” jeden
z najważniejszych
oddziałów AK OW

Bogusław Szarwiło
OP ( Odział Partyzancki) „Jastrząb” to jeden z najbardziej
znanych i co najważniejsze najskuteczniejszych oddziałów OW
(Okręgu Wołyń) AK . Powstał nie
bez trudności w największej polskiej wsi powiatu kowelskiego, w
Zasmykach liczącej 100 numerów. Był to pierwszy nie tylko
w pow. kowelskim ale i jeden z
pierwszych na Wołyniu, oddziałów partyzanckich AK. Powstał w
wyniku serii zdarzeń które zadziałały jak efekt domina. Wszystko
zaczęło się od dramatycznych
wydarzeń jakie miały miejsce w
dniach 10-11 lipca 1943 r. Mord
na polskich parlamentariuszach,
por. Zygmuncie Rumlu i por.
Krzysztofie Markiewiczu, dokonany przez UPA podczas rozmów
pokojowych i zmasowany atak
na 167 polskich miejscowości,
szerokim echem rozszedł się po
całym Wołyniu. Między innymi
z tego powodu konspiracyjny
oddział AK z Radowicz, w biały dzień pod bronią przemaszerował przez ukraińskie wsie,
przybywając 13 lipca 1943 r. do
Zaasmyk. Było to pierwsze ujawnienie się zbrojnego oddziału polskiego w pow. kowelskim w odpowiedzi na działania OUN-UPA
, a wiadomość ta szybko dotarła
do inspektoratu AK w Kowlu.

/ ppor. Henryk Nadratowski ps. „Znicz”

/ mjr Jan Szatowski ps. „Kowal”

„Buzdygan”, Sobczyk Henryk
ps. ‚ Lisek”, Golik Tadeusz ps.
„ Gwiazda”, Łodej Mieczysław
ps. „N” , Bednarek Mieczysław ps. „Mantel”, Rakowski
Wacław ps. „Wicher”, Romankiewicz Stanisław ps. „Zając”,
Romankiewicz Mieczysław ps.
„Sarna”, Romankiewicz Zygmunt ps. „Brzoza” , Romankiewicz Antoni ps. „N”, Leśniewski
Zenon ps. „Gałązka”, Leśniewska Antonina ps. „Wierna”,
Leśniewska Jadwiga ps. „Kozaczek’, kpr. Głowiński Hieronim ps. „Zawisza” i jeszcze jeden partyzant NN z kol. Wierzbiczno.

szu do Zasmyk. Na ile powziął
właściwą decyzję, potwierdziły
sygnały z terenu, gdzie na zasadzie kuli śnieżnej roznosiła się
wśród Ukraińców plotka o polskim oddziale. Wójt ukraiński
w Turzysku, Tomczuk ogłosił
sołtysom na sesji, że „grupa
radowicka” przywiozła do Zasmyk dwa wozy broni ręcznej i
maszynowej, co oczywiście było
tylko plotką. Efekt tego był taki,
że Ukraińcy między 14 a 17 lipca „wprosili się” do Zasmyk na
„dohowory” (rozmowy), proponując wspólną walkę z Niemcami.
Strona polska poprosiła o czas do
namysłu.

/ por. Władysław Czermiński ps. “Jastrząb” (zdjęcie z archiwum Jerzego Domańskiego)

/ W tym domu , Jana Domańskiego, w Kowlu przy ulicy Łuckiej urzędował mjr Jan Szatowski vel Jan Szatyński ps. „Kowal” szef inspektoratu AK na pow. kowelski. ( zdjęcie
z archiwum rodzinnego Domańskich)

„Grupa radowicka”, tak bowiem
określano oddział, który przyprowadził ppor. Henryk Nadratowski ps. „Znicz”, przybyła do
Zasmyk w niepełnym składzie.
Nieco później sukcesywnie przybywali następni konspiratorzy
opuszczający zagrożone Radowicze.
W pierwszym składzie przybyli: Sobczyk Jan ps.

Mjr „Kowal” z jednej strony obawiał się konsekwencji z ujawnienia polskiego oddziału, a z drugiej
dostrzegł doskonałą okazję do
wykorzystania por. Władysława
Czermińskiego ps. „Jastrząb” w
celu wsparcia tworzącej się polskiej samoobrony, pierwszej w
pow. kowelskim. Dlatego wydał
rozkaz „Jastrzębiowi” wymar-

W takiej właśnie sytuacji, nocą
z 16 /17 lipca 1943 r. por. „Jastrząb” ( oficer rezerwy WP, nauczyciel z zawodu) przybył do
Zasmyk, a razem z nim : kpr.
Józef Piątkowski ps. „Błyskawica”, strz. Stanisław Piątkowski
ps. „Dąbek”, kpr. Antoni Jamrozy ps. „Orzech”, sierż. Jan
Czajkowski ps. „Lipiec” strz.
Jan Ważydrąg ps. „Tarzan” i
strz. Jan Burzyński ps. „Październik”. Po zapoznaniu się z
sytuacją „Jastrząb” stwierdził,

że z Zasmyk nie można uczynić
twierdzy z umocnieniami, z bardzo wielu powodów, chociażby z
tego by nie zwracać uwagi Niemców. Uznał, że najlepszą formą
obrony dla Zasmyk i innych okolicznych polskich wsi będą „mobilne oddziały partyzanckie” i
samoobrona cywilna dowodzona
przez „Znicza”. Przyłączając do
swojej grupy, „grupę radowicką” , „Jastrząb” natychmiast
utworzył pierwszy „lotny oddział partyzancki AK”, liczący
początkowo jedynie 20 uzbrojonych żołnierzy.
27 lipca Ukraińcy ponownie
zaprosili Polaków na następne
„dohowory”. Tym razem już
stronę polską reprezentował
„Jastrząb” oraz kierownictwo
samoobrony. Strona ukraińska
ponownie zażądała podporządkowania się polskiego oddziału,
dowództwu UPA w imię wspólnej walki z Niemcami. 28 lipca
polska strona znalazła pretekst
by przerwać te rozmowy na
czas bliżej nieokreślony, zyskując tym samym czas na powiększenie oddziału partyzanckiego.
2 sierpnia przybył znaczący
oddział, ponad 20 uzbrojonych partyzantów. Z okolic
Turzyska przybyli: st. szer.
Jan Kwiatkowski ps.”Mak”
z kilkoma ochotnikami, oraz
grupa z kolonii polskiej Łuczyce; szer. Stanisław Skorupski
ps. „Biały”, szer. Stanisław Bekier ps. „Tsjfun”, szer. Marian
Steblewicz ps. „Morwicz” oraz
szer. Józef Spadniewski (Turowski) ps. „Ziuk” , ppor. Józef
Jażdżewski ps. „Rybitwa”, szer.
Ryszard Mariański ps.”Okularnik”, szer. Czesław Grudzień
ps. „Tygrys”, szer. Zbigniew
Mariański ps. „Zbyszek”, szer.
Tadeusz Kraiński ps. „Lotos”..
Z samych Zasmyk szeregi oddziału „Jastrzębia” zasilili miedzy
innymi: Leon Mariański (Karłowicz ) ps. „Rydz”, Stanisław
Śladewski ps. „Olszynka”, Leonard Gisyng ps. „Złotówka”
oraz inni. Z Aleksandrówki
przybyli bracia Kijowscy, kpr.
Antoni Kijowski „Otello” i szer.
Edward Kijowski „Mo-Re”.
O ile z dnia na dzień przybywało coraz więcej ochotników, to
poważnym problemem był brak
broni dla nowych chętnych. Stan
dotychczasowego
uzbrojenia
był bardzo różny, można by powiedzieć, że fatalny. „Mausery”
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pochodzące z 1939 r. posiadały
głębokie wżery rdzy, która zaatakowała broń przechowywaną w różnych schowkach, wiele
karabinów posiadało dorobione
kolby. Nie lepsze były radzieckie
„Mosiny” pochodzące z 1941 r.,
jak również francuskie, austriackie posiadające zamiast pasków
sznurki. Broń tą doprowadzali
do użytku rusznikarze prowadzący podręczny warsztat w zabudowaniach Bolesława Piątka.
Zespołem tym dowodził sierż.
„ Powietrze”- Antoni Piotrowski. Uzbrojenie to sukcesywnie
uzupełniano i wymieniano ,zdobywając ją w walkach i poprzez
zakupy w Kowlu. Kupowano
tam również , amunicję, granaty, buty, plecaki itp. ekwipunek.
Handel prowadzono z Węgrami,
Rumunami, Włochami a nawet
Niemcami. Najbardziej atrakcyjną walutą za te towary były złote
monety, złota biżuteria oraz żywność i napoje: słonina, smalec,
różne wędzonki (szpek), alkohol
( bimber) i miód. Ponieważ „
Jastrząb”, dość często za warunek przyjęcia do oddziału stawiał
posiadanie własnej broni, dlatego
wielu młodych ludzi dopuszczało się zuchwałych kradzieży, na
stacji kolejowej lub innych miejscach stwarzających taką możliwość. Większość napływających
ochotników była w wieku 16-20
lat, chociaż trafiali i młodsi, głównie sieroty. Ci najmłodsi trafiali
do pomocy w kuchni polowej,
oddziału aprowizacyjnego którym dowodził sierż. „Lipiec”Jan Czajkowski. „Jastrząb”
zdając sobie sprawę, że młodzież
nie ma żadnego obycia z bronią
i brak im dyscypliny, bardzo duszo czasu poświęcał na szkolenie
wojskowe. Tu początkowo pomocnym był, Józef Malinowski
uciekinier z Antonówki, były
nauczyciel, rezerwista WP, który
przeprowadzał między innymi
musztrę młodych partyzantów.
Sytuacja diametralnie się polepszyła gdy, 13 sierpnia, pojawił
się kpr. „Kruk”- Kazimierz
Pawlik, podoficer zawodowy (
awansowany później na sierżanta), który zaprowadził w oddziale
ścisły, wojskowy tryb życia, łącznie z musztrą, gimnastyką i szermierką. Już w sierpni oddział
„Jastrzębia” został podzielony
na 3 drużyny strzeleckie i jedną
specjalną-saperską. Dowódcą
1-szej drużyny został kpr. „Błyskawica”- Józef Piątkowski,
2-giej kpr. „Orzech”- Antoni
Jamrozy, 3-ciej kpr. „Otello”Antoni Kijkowski, zaś specjalną
dowodził kpr. „Sztacheta”- Stefan Smardzewski. 18 sierpnia z
okolic Hołób przybył 15-to osobowy oddział który przyprowadził :szer. Edmund Gawłowicz
„Błysk”, z nim przybyli : szer
.Bolesław Szymański „Burza”,
szer .Jan Bąk „Los”, szer. Jerzy Gderz „Długi” , szer. Ksawery Skolimowski „Śmiały”,
szer. Antoni Gdula (młodszy)
„Naszelnicki”, szer. Świergalski
oraz inni ochotnicy. Ten oddział
stał się piątą drużyną oddziału
Jastrzębia, który liczył już około
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60 partyzantów. W tej sytuacji 15
sierpnia to strona polska zaproponowała UPA „dohowory” ale
już trochę z innej pozycji. Od samego początku odrzucono możliwość podporządkowania się sił
polskich Ukraińcom, przy jednoczesnym nie wykluczeniu wspólnej walki z Niemcami. Rozmowy
trwały jeszcze z przerwami 16
i 17 sierpnia oczywiście zakończone brakiem porozumienia.
Jak dalece obłudni byli Ukraińcy
w rozmowach pojednawczych
okazało się niebawem .Wysłany
do Julianowa za Turzyskiem
patrol polski dnia 18 sierpnia
1943 r. został tam osaczony i
ujęty przez oddział UPA. Pojmani partyzanci byli torturowani w okrutny sposób. Ledwie żywych, pokrwawionych i
zmasakrowanych, powiązanych
drutem kolczastym przewieziono do Suszybaby, gdzie zostali
zamęczeni.: st. szer. Jan Kwiatkowski „Mak”, szer. Mieczysław Bednarek „Mantel”, szr.
Jarosz „Grab”, szer. Sztupiec
oraz szer. Kościński. Uratowali
się; dowódca patrolu kpr. Tadeusz Krawiec „Kmicic” oraz
Leszek Kędziorek „Szczepcio”.
Uciekli dzięki desperackim wyczynom i donieśli „Jastrzębiowi”
o ukraińskich poczynaniach. Dynamicznie rozwijająca się sytuacja spowodowała, że 19 sierpnia 1943r. przybył do Zasmyk
( zgodnie z decyzją komendanta
AK OW) por. Michał Fijałka
(cichociemny) ps.„Sokół”, który
również wziął udział w szkoleniu
młodego wojska i przygotowaniach do obrony.

/ por. Michał Fijałka ps. „Sokół”

21 sierpnia przybył również 30
osobowy oddział podchor. Tadeusza Korony „Grońskiego”
, skierowana przez komendanta
AK OW, do Zasmyk po nieudanej próbie założenia samoobrony
w rejonie Kamienia Koszyrskiego. Grupa ta miała powiększyć
tworzony oddział partyzancki
„Jastrzębia”, ale „Groński” przeciwstawił się tej decyzji. Owszem
współdziałał z „Jastrzębiem” ale
jako samodzielny oddział partyzancki AK.
22 sierpnia 1943 r. w lesie Lityńskim,
koło leśniczówki Gruszówka,
bojówka ukraińska zamordowała 7 osób jadących furmanką z Radowicz (gm.Turzysk)
do zasmyckiego kościoła. Również w tym dniu po południu
zamordowano następnych 13
mieszkańców Radowicz wracających z kościoła w Zasmykach.

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
23 sierpnia w kolonii Piórkowicze, gdy kilka rodzin powróciło
do swoich zagród po żywność,
zamordowano 6 osób. Te fakty spowodowały, że dowództwo
bazy zasmyckiej, wstrząśnięte
tymi zbrodniami wystosowało
do Ukraińców pismo z ostrym
protestem. 27 sierpnia (1943 r.)
rankiem, oddział „Grońskiego”
patrolujący przedpole Zasmyk,
w okolicy wsi Worona, natknął
się na sotnię UPA ćwiczącą z
drewnianymi atrapami broni.
Zabrano im tą broń i rozpędzono. W powrotnej drodze
przyłapano jednak furmankę
wiozącą dwóch oficerów UPA,
a w przewożonej słomie znaleziono ukrytą broń. Po rewizji
osobistej upowskich oficerów
znaleziono meldunki i rozkazy
dotyczące likwidacji polskiej
bazy w Zasmykach. Oficerów
rozstrzelano, furmana puszczono wolno. Nie było już żadnych
wątpliwości co do ukraińskich zamiarów wobec polskich sąsiadów
nie tylko w Zasmykach. 29 sierpnia 1943 r. Ukraińcy wysłali do
Zasmyk pismo zawierające ultimatum wzywające do złożenia
broni z terminem do południa 1
września 1943 r., grożąc w przeciwnym wypadku zniszczeniem
Zasmyk. Również tego samego
dnia, późnym wieczorem dotarł
do Zasmyk chłop ukraiński z
Gruszówk,i o nazwisku Horoszowic, donosząc o zgrupowaniu
złożonym z dwóch sotni UPA,
oraz gromady kilkuset chłopstwa z wozami na spodziewane
łupy, uzbrojonych w siekiery, widły, kosy, łopaty do mordowania
ludności polskiej. ( szacowano
, że może to być ok. 600 osób).
To był koniec „dohoworów” z
Ukraińcami. O świcie 31 sierpnia 1943 r. oddział podzielony
na dwie części dowodzone, jedna przez „Jastrzębia” i druga
przez „Sokoła”, a w odwodzie
odział „Grońskiego”, dokonały nagłego ataku, od tyłu, na
uśpione zgrupowanie upowców.
Ci nie spodziewali się, że Polacy ich zaatakują i to od strony
przeciwnej niż Zasmyki. Mimo
zaskoczenia wywiązała się ostra
walka ale zakończona zwycięstwem strony polskiej. Podczas
pierwszego natarcia zginął szer.
Stanisław Romankiewicz ps.
„Zając”.

/ szer. Stanisław Romankiewicz ps. „Zając”

W bitwie pod Gruszówka ciężko ranny został również st. szer.
Edmund Gawłowicz ”Błysk” i
lekko ranny w rękę Józef Turowski ps. „Ziuk”. W pierw-

szym boju oddziału „Jastrzębia” zwycięstwo było całkowite.
Groźne zgrupowanie banderowców zostało rozbite i rozproszone
przy stratach własnych: 1 zabity
i 2 rannych żołnierzy. Zdobyto
ręczny karabin maszynowy - „Tokariew” ( zdobyty przez „Kruka”
-kpr. Kazimierza Pawlika), 15 szt.
karabinów ręcznych i sporo amunicji. Oddział „Grońskiego” rozpędził zgromadzoną bandę „czerni” zdobywając tabory. wozy z
amunicją kuchnię pełną przygotowanego drobiu na śniadanie
„stryłciw” .Straty upowców wyniosły około 20 zabitych i blisko
tyleż rannych. Tylko dzięki zwycięstwu pod Gruszówką Zasmyki i sąsiadujące polskie kolonie
nie znalazły się na liście wymordowanych wsi Wołynia. Pogrzeb
„Zająca” pośmiertnie odznaczonego „krzyżem walecznych”, był
wielką manifestacją patriotyczną podczas której ks. proboszcz
z Zasmyk Michał Żukowski,
ogłosił powstanie „Rzeczypospolitej Zasmyckiej”, skrawka
niepodległej polskiej ziemi, gdzie
znajdowali schronienie Polacy z
zaatakowanych przez Ukraińców
polskich miejscowości.

/ Ks. Michał Żukowski proboszcz z Zasmyk -kapelan oddziałów partyzanckich
AK „Rzeczypospolitej Zasmyckiej”

W tym samym czasie ( 29-31
sierpień 1943 r.)bandy ukraińskich nacjonalistów dokonały
pogromu w pow. lubomelskim;
w Ostrówkach, Woli Ostrowieckiej, Jankowcach, Katach i wielu innych miejscowościach. Dosłownie kilka dni po przegranej
bitwie pod Gruszówką, Ukraińcy
napadli bezbronną wieś polską
Wierzbiczno w pow. kowelskim,
skąd część rodzin uciekła do sąsiedniego Osiecznika. 3 września ( 1943 r.), o zmroku oddział
50-osobowy, pod dowództwem
por. „Jastrzębia” i por. „Sokoła”
wymaszerował z pomocą dla
Osiecznika, odległego od Zasmyk
o 20 kilometrów. Udało się ewakuować, mimo walki kolumnę 40
wozów z ludnością do Zasmyk.
Nie wrócił z wyprawy partyzant Tadeusz Golik- „Gwiazda”
i Franciszek Siatka, mieszkaniec Osiecznika.
5 września, cudem ocalała kobieta z
dwójką dzieci przyniosła wieść
o wymordowaniu mieszkańców
polskiej wsi Budy Ossowskie.
„Jastrząb” natychmiast wyruszył
z oddziałem, by ratować ocalałych mieszkańców wsi. O świcie
oddział wkroczył do Bud Ossowskich, oczom przybyłych ukazał
się obraz zmasakrowanych ciał i
zniszczonych domostw. W polach
i zaroślach odszukano zaledwie

kilka dorosłych osób oraz kilkoro dzieci, które zdołały się ukryć
przed bandytami. Część mieszkańców uratowała się ucieczką do
Włodzimierza i Turzyska. Jednak
przegrana przez Ukraińców, bitwa pod Gruszówką spowodowała koncentrację 9 sotni UPA
w okolicach Tuliczowa, 10 km
od Zasmyk. Był to Zagon ( pułk
UPA) „Ozero” pod dowództwem Juryja Stellmaszczuka
ps. „Rudyj”, działający w pow.
kowelskim.
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cudów by przywrócić broni sprawność. Pracowali tam rzemieślnicy
z kowelskich zakładów kolejowych. Tu dołączyła do oddziału
„Jastrzębia”, liczna i stosunkowo dobrze uzbrojona grupa,
którą przyprowadził z Bytania
pod Hołobami sierż. „Grzmot”Roman Gos, oraz sierż. „Mostowicz”- Jan Siwek z Maniewicz.
Oddział, wliczając obsługę gospodarczą, liczył około 150 ludzi.
Tym sposobem drużyny oddziału
„Jastrzębia” rozrosły się do rozmiarów plutonów, a sam oddział
przeorganizowano w kompanię:
I- pluton- dowódca - kpr.
„Kruk”- Kazimierz Pawlik
II-pluton- d-a
„Grzmot”- Roman Gos

sierż.

III-pluton- d-a
sierż. „Mostowicz”- Jan Siwek
Zwiad konny-d-a
kpr.
„Kropla”- Antoni Witkowski
drużyna łączności- plut. „Kowiński”- Jan Bednarek
/ Juryj Stelmaszczuk ps. „Rudyj”

Ukraińcy zamierzali uderzyć na
Zasmyki 8 września 1943 r. Plany pokrzyżowało jednak wojsko
niemieckie, które ruszyło w teren
celem zabezpieczenia „dostaw
obowiązkowych”- płodów rolnych. Doszło do potyczki i rozpędzenia oddziałów upowskich, oraz
zorganizowania kilku garnizonów
polowych w terenie zapewniających zbiory płodów rolnych przez
polskich gospodarzy. Nie przeszkodziło to jednak karierze „Rudego”. 15 września 1943 r. został
on awansowany na stanowisko
dowódcy Grupy UPA „Turiw”obejmującym zachodnie tereny
Wołynia (Łuckie, Kowelskie,
Włodzimierskie, Horochowskie) .
Również w połowie września do
„Jastrzębia” dotarła wiadomość
o przygotowywanym napadzie
na kolonię Dąbrowa koło Hołob, współdziałającą z zasmycką
samoobroną. Był tam niewielki
oddziałek „Jurka”- por. Jerzego
Kurzydłowskiego. Oddział „Jastrzębia” przygotował w okolicy
Gończego Brodu zasadzkę na jadących furmankami upowców. Część
rozpędził a część rozbroił. Stacjonujący w okolicy Zasmyk oddział
pchor. „Grońskiego”, na rozkaz
inspektoratu AK, został skierowany do Różyna w rejonie Turzyska
z zadaniem zorganizowania tam
ośrodka samoobrony na wzór Zasmyk. Tam jednak to nie Ukraińcy
zaatakowali polskich partyzantów,
a Niemcy na wskutek ukraińskiego donosu. Tymczasem Zasmyki i
sąsiadujące wsie, Stanisławówka,
Janówka i Radomle , dosłownie
pękały w szwach od uciekinierów.
Zajęty był każdy dom, czy to po
Niemcach, czy Ukraińcach, a nawet tak jak w Stanisławówce to i
po Żydach. W tej sytuacji oddział
„Jastrzębia” nie tylko opuścił
Zasmyki, ale po krótkim pobycie na kol. Gruszówka, przeniósł
się do odległej 3 km Stefanówki,
zajmując opuszczone zabudowania ukraińskie. Na Gruszówkę
do gospodarstwa Wójcika przeniesiono również rusznikarnię,
wykorzystując znajdującą sie tam
kuźnię. Pod kierownictwem sierż.
„Powietrze” 27 osób dokonywało

drużyna gospodarcza„Garść” -Józef Kopeć

plut.

drużyna sanitarna - plut. „Naszelnicki”- Antoni Gdula
Przy oddziale „Jastrzębia” przebywali również na razie bez przydziału: por. „Kania” Stanisław
Kądzielawa, ppor. „Hińcza”- Jerzy Nauman, ppor. „Rybitwa”Józef Jeżdżewski, kpr. „Sztacheta”- Stefan Smardzewski,
jako zalążek żandarmerii - „Zawisza”- Hieronim Głowiński. To
był już silny oddział partyzancki
z którym Ukraińcy musieli się
już liczyć. Niejako w odwodzie
znajdowały się jeszcze plutony samoobrony z Zasmyk ppor. „Znicza”, z Janówki (36 osób) pod
dowództwem ppor. „Jawora”
( Tadeusza Paszkowskiego), z
Radomla dowodzony przez sierż.
„Brudnego” (Józefa Dunajskiego), Lublatyna dowodzony przez
plut. „Białego” ( Aleksandra Janowskiego). Oddziały te były nie
tylko szkolone, ale przede wszystkim współdziałały z oddziałem
„Jastrzębia” w ramach działań
Zasmyckiego Ośrodka Samoobrony. W sytuacji gdy niemieckie
garnizony polowe, dbające spływ
kontyngentów, trzymały w przysłowiowych ryzach ukraińskie
bandy,
mjr „Kowal” z
inspektoratu w Kowlu postanowił skierować oddział „Jastrzębia” na zachód. Celem był pow.
lubomelski, gdzie wcześniej miały
przybyć oddziały z lubelskiego, a
nie przybyły, gdzie w końcu sierpnia Ukraińcy dokonali pogromu
ludności polskiej. Dopiero po tych
tragicznych wydarzeniach powstał tam OP „Bug” stworzony i
dowodzony przez por. „Korda”Kazimierza Filipowicza. Oddział
ten jednak nie był na tyle silny by
samodzielnie zmierzyć się z lokalnymi siłami UPA. Licząc 90
- partyzantów patrolował rejony
Jankowiec, Przekurki, Ostrówek,
Woli Ostrowieckiej, Połap i Zapola. bardzo często zmieniając miejsca postoju i zakwaterowania w
Nowym Jagodzinie, kol. Ostrowy,
Brzeziny, Rakowiec, Bindugi i Zamłynia. 1 października ( 1943 r.)
z Zasmyk wyruszył blisko 120osobowy wyselekcjonowany od-
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/ Grupa ochotników do OP. „Jastrzębia” zebrana w Stefanówce k/ Zasmyk

dział „Jastrzębia” w kierunku
Rakowca. Marsz trwał dwa dni,
nim partyzanci z Zasmyk dotarli
na kwatery do Rakowca. Po powitaniu przez partyzantów „Korda”,
wszyscy wysłuchali rozkazu o
wspólnym marszu na północ. Nie
podano jednak dokąd. Wszyscy
mieli się dowiedzieć we właściwym czasie. Świtem 5 października (1943 r.) oddziały utworzyły czworobok, zaś dowódcy
wyjaśnili, że za chwilę uderzą na
ukraińską wieś Sokół, a później
Połapy skąd pochodziły bojówki
UPA odpowiedzialne za pogrom
Polaków w Kątach, Woli Ostrowieckiej, Ostrówkach i Jankowcach. Ukraińcy nie spodziewali
się tej wizyty, dwa nacjonalistyczne ośrodki zostały rozbite. Po
powrocie z wyprawy na zachód i
odpoczynku, z oddziału „Jastrzębia” wydzielono 30-to osobową
grupę partyzantów która pod
dowództwem „Sokoła”, 13 października wyruszyła do wspomnianego Różyna by stworzyć
to czego nie uczynił „Groński”.
Ta część oddziału już nie powróciła do „Jastrzębia” a rozwinęła
się w oddział partyzancki AK
„Sokoła”. W październiku ciągle
przybywali następni ochotnicy,
tacy jak np. młodzież z Kowla,
która meldowała się często nie tylko z bronią ale i całym ekwipunkiem żołnierza. Między innymi
byli to: Henryk Mieloszyk ps.
„Szary”, Franciszek Moniuszko ps. „Maj”, czy Henryk Kata
ps. „Prima”. Szlak prowadzący
z Kowla przez Zieloną, Lublatyn,
Radomle i Janówkę kończył się w
Zasmykach, a właściwie w Stefanówce. Dlatego dowództwo podjęło decyzję tworzenia następnej
kompanii pod dowództwem por.
„Kani”. Rozpoczęło się szybkie
szkolenie by niebawem młodych
żołnierzy włączyć do działań bojowych oddziału „Jastrzębia”.
Coś niedobrego zaczęło się dziać
w południowej części powiatu
kowelskiego zamieszkałej przez
znaczną grupę Czechów. Czesi ze
wsi Dażwa, zwrócili się o pomoc
do dowództwa partyzanckiego
w Zasmykach. 26 października
(1943 r.) po nocnym marszu, oddział „Jastrzębia” został podzielony na dwie grupy oskrzydlające Dażwę. Dwoma plutonami
dowodził „Jastrząb”, jednym sierż.
:Kruk”. Mimo, że liczono na efekt

zaskoczenia, to jednak nacierających partyzantów przywitał silny
ogień broni ręcznej i maszynowej,
początkowo wstrzymując atakujących. Doborowy oddział UPA nie
wytrzymał jednak polskiego ataku
i zaczął wycofywać się z wioski w
stronę lasu. Mimo, że bitwa była
zażarta po stronie polskiej był tylko jeden ranny, Filip Ożarowski
ps. „Mietlica. Bitwa ta przyhamowała na jakiś czas, ukraińskie zapędy w tej części powiatu kowelskiego. 11 listopada w Zasmykach
oddział „Jastrzębia” obchodził
uroczyście „Święto niepodległości”, była msza święta, defilada
i okolicznościowe przemowy. Na
tą uroczystość trafił właśnie Czech
: Wacław Zapotocki z informacją,
że upowcy ze Świniarzyna chcą
opanować, ufortyfikowany przez
Niemców Kupiczów, opuszczony przez nich 9 listopada. Osada
ta była „łakomym kąskiem” nie
tylko dla Ukraińców, ale również dla Polaków. Miejscowość
zamieszkana w większości przez
Czechów, była położona 12 km od
Zasmyk. 12 listopada 1943 r. oddział „Jastrzębia” przygotował
atak na Kupiczów. Stosunkowo
niewielki oddział UPA dość łatwo
został wyparty z miasteczka, co
jednak nie oznaczało, że Ukraińcy
zrezygnowali z realizacji swojego
celu. 13 listopada koło południa
doszło do ostrego starcia i wymiany ognia obu stron. Mimo, że
walki trwały długo i były groźne,
to po stronie obrońców nie odnotowano żadnych strat w ludziach.
Ukraińcy swoich rannych i zabitych zabrali.
14 listopada (1943 r.) oddział
„Jastrzębia” ponownie wkroczył
do Dażwy i ewakuował wszystkich mieszkających tam Czechów do Kupiczowa. Tego samego dnia po południu, po wydzieleniu z oddziału „Jastrzębia” 40
osobowej grupy partyzantów
pod dowództwem sierż. Romana
Grosa ps. „Grzmot” i zastępcy
plut. Jana Bednarka ps. „Kowiński”, jako obsady placówki
kupiczowskiej, partyzanci wrócili do Stefanówki koło Zasmyk.
Jak się niebawem okazało to nie
był koniec walk o Kupiczów. 17
listopada (1943 r.) do Kupiczowa przybyli dwaj ukraińscy parlamentariusze na „Dohowory”.
Oczywiście zażądali by Polacy
opuścili Kupiczów, w zamian

dając gwarancje bezpieczeństwa
dla przemarszu za Bug. Oczywiście łatwo się domyślić jaka była
odpowiedź strony polskiej. W odpowiedzi „Grzmot” po naradzie
ze swoimi podoficerami zdecydował 20 listopada ( 1943 r.) z
zaskoczenia zaatakować sztab
ukraiński w Dażwie. Po ciężkim boju w którym ranny został
„Grzmot”, dowodzenie przejął
„Kowiński” i to on zrezygnował
z pościgu z uciekającymi upowcami, słusznie obawiając się odcięcia
drogi powrotnej do Kupiczowa,
przez inne siły przeciwnika.

/ plut. Jan Bednarek ps. „Kowiński”

Po powrocie do osady, obserwatorzy zauważyli zmożone ruchy
Ukraińców w bardzo wielu miejscach. Komendant siczy świniażyńskiej , „Sosenko” (Porfiryj
Antoniuk) rozkazał zaatakować miasteczko jednocześnie ze
wszystkich stron. Przed wieczorem do wschodniej części Kupiczowa wdarli się Ukraińcy. Sytuacja z minuty na minutę stawała
się coraz bardziej krytyczna, bo
pierścień atakujących zacieśniał
się teraz coraz szybciej. Załoga kupiczowska znalazła się w
trudnej sytuacji. W walce brał
też udział czeski oddział, w sile
plutonu, pod dowództwem Bolesława Ledviny. W pogotowiu
byli również cywile czescy, bez
broni palnej ale gotowi walczyć
nawet przygotowanymi drągami
itp. Jednak oddział „Jastrzębia”,
przybył w porę i zaatakował Ukraińców walczących w ukraińskiej
części miasteczka, wspierając tym
samym walczących tam obrońców. Ukraińcy w pośpiechu wycofali się w kierunku Suszybaby.
Niestety to jeszcze nie był koniec
walk. Ukraińcy, szczególnie z kie-

runku Czerniejowa, często nocą
niepokoili polskie warty bezładną
strzelaniną. Zdenerwowało to w
końcu „Jastrzębia” i 25 listopada (1943 r.) ruszył z całym oddziałem na Czerniejów. Dzięki
sprytnemu manewrowi udało się
doprowadzić do bratobójczej walki dwóch zgrupowań ukraińskich,
a oddział „Jastrzębia” powrócił do
bazy w Stefanówce k/ Zasmyk.
Pod koniec listopada, ze względu
na rosnące w ilość oddziały „Jastrzębia” i „Sokoła”, przeniosły się do Peresieki, gdzie zajęto
kilka wolnych zagród. Tu zorganizowano szkołę podoficerską
którą co prawda dowodził świeżo
awansowany na kapitana „Sokół”,
ale wykładał w niej również „Jastrząb”. Pięćdziesięciu wybranych
z różnych oddziałów chłopców
pilnie ćwiczyło i słuchało wykładów. 4 grudnia (1943 r.) nastąpiła wymiana załogi twierdzy
w Kupiczowie. Nowym dowódcą
został ppor. Wilhelm Skomrowski ps. „Wilczur”, szefem gospodarczym ppor. Roman Skwarski
ps. „Konrad”. Nowa załoga składała się z osiadłych w miasteczku
Polaków i miejscowych Czechów.
12 grudnia „Jastrząb” wysłał
10 osobowy patrol pod dowództwem „Kruka” w okolice Dąbrowy. Podczas postoju w Nowym
Majdanku koło Hołob, zastępca
samoobrony Dąbrowy, Tadeusz
Kosiński ps.”Kula”, przybył z
wiadomością o ukraińskim napadzie na ich wioskę i tragicznej sytuacji. „Kruk” ze swoim oddziałkiem ruszył na pomoc, maszerując
między Majdanem a Sołotwinem.
Tym sposobem uderzył na tyły
banderowców rozbijając ich oddział. Podczas akcji ciężko ranny
został partyzant „ Maj” ( Franciszek Moniuszko) , który niestety później zmarł. Na wieść o
stoczonej bitwie „Jastrząb” wysłał
pluton pod dowództwem plut. Józefa Wojtaszczyka ps. „Chmielewski”, który z oddziałem samoobrony ppor. Jerzego Kurzydłowskiego
ps. „Jurek” dokonał frontalnego
ataku od strony Nowej Dąbrowy w
kierunku na Majdan. Rozniesiono
placówki ukraińskie a resztki umykających zepchnięto do rzeki Stochód. 16 grudnia 1943 r. niespodziewanie tyraliera wermachtu
przeszła przez Gruszówkę i Zasmyki, zapewne z powodu donosów ukraińskich, ale nie natknęli
się na polskich partyzantów. Jednak 17 grudnia (1943 r.) wcześnie
rano kolumna szkoły podoficerskiej w Suszybabie formowana
przez „Kruka”, została niespodziewanie ostrzelana dalekim
ogniem rkm-u. W odpowiedzi
partyzanci polscy zaatakowali,
jak się okazało patrol niemiecki.
Niemców zaskoczyło polskie natarcie, dlatego szybko wycofali się
do wioski Drozdeń. Mieli czterech
zabitych, a dwóch dostało się do
niewoli, w tym oficer. Patrol ten
został namówiony do ataku na Suszybabę przez Ukraińców, którzy
wcześniej ugościł Niemców obficie pojąc ich alkoholem. Zdecydowano odesłać jeńców do Kowla,
licząc, że potyczka ta nie odbije
się na ludności cywilnej. Mimo
to polskie oddziały wycofały się
do niedalekiego lasu lityńskiego,
co się okazało słusznym posunięciem. Niemcy najpierw dokonali
silnego ostrzału wioski i nie słysząc odpowiedzi wkroczyli do niej
spotykając jedynie ludność cy-
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wilną. Zginęły wtedy dwie osoby
z mieszkańców i radziecki jeniec
ukrywający się u ludności polskiej. Oddziały polskie nie chcąc
narażać ludności cywilnej rozbiły
biwak w lesie lityńskim. Grudzień
1943 r. był mroźny i śnieżny, dlatego warunki bytowania były bardzo
ciężkie. Szałasy z gałęzi obsypane
dla ocieplenia śniegiem, przy nienajlepszym stanie ubrań i obuwia,
było to nie lada wyzwanie dla partyzantów. W takich warunkach zastał ich mjr „Kowal” wizytujący
polskie oddziały. Był zszokowany
i być może z tego powodu skierowano ich najpierw do opuszczonej
ukraińskiej wsi Suszybaba, a następnie na święta Bożego Narodzenia do Kupiczowa. Już pierwszego dnia świąt osada została
ostrzelana przez ukraińską artylerię. Oddział „Jastrzębia” zajął
stanowiska krańcach miasteczka.
Po rozpoznaniu ustalono, że w lesie pod Kupiczowem znajdują się
jakieś sotnie UPA, szczególnie od
strony Zasmyk. Przeciwnik ujawniał się ale nie atakował. Sprawa
wyjaśniła się gdy przebił się przez
siły ukraińskie konny goniec z
Zasmyk: Zygmunt Warduliński.
Okazało się, że Ukraińcy zaatakowali polskie wsie wokół Zasmyk,
które były głównym celem. Na
pomoc walczącym samoobronom
Radomla, Janówki i Zasmyk, ruszyła z impetem kompania „Kani”,
która przebiła się przez ukraińską
zasadzkę w lesie lityńskim. Oddział „Jastrzębia” niewiele strzelając przeleżał cały dzień na swoich
stanowiskach wokół Kupiczowa.
Ukraińcy nie kwapili się do ataku. W drugi dzień świąt oddział
„Jastrzębia” tyralierą wyruszył na
Tuliczów, Radowicze i Klusk. Nie
spotkali jednak sił ukraińskich,
jedynie w Radowiczach zostali
ostrzelani przez niewielki oddział
UPA, uciekający razem z ludnością cywilną. Oddział wrócił na
postój w Zasmykach, gdzie pozostał do Nowego Roku. W pierwszy
dzień 1944 r. odczytano rozkaz
o awansach uczestników szkoły
podoficerskiej. Awansowano również wielu żołnierzy na stopień
starszego szeregowca. Wszystko to wydarzyło się na kilka dni
przed rozpoczęciem akcji „Burza”
i powołaniem do życia 27 Dywizji Piechoty AK zwanej później
Wołyńską. Oddział „Jastrzębia”
był nijako zaczynem tej dywizji,
stając się II Batalionem 50 pp. w
Zgrupowaniu „Gromada”. Oddział
„Jastrzębia” składał się w większości z młodych, wyszkolonych
i zaprawionych w walce partyzantów. Sam „Jastrząb” sprawdził się
nie tylko jako dowódca, ale przede
wszystkim jako doskonały nauczyciel.
P/w opracowanie jest dużym
skrótem historii oddziału „Jastrzębia” napisanym przez Bogusława
Szarwiło na bazie relacji członków
rodziny , żołnierzy w/w oddziału:
Mieczysława Romankiewicza ps.
„Sarna”, Zygmunta Romankiewicza ps. „Brzoza”, Alojzego Szarwiło ps. „Rysa” i wspomnień:
Józefa Turowskiego ps. „Ziuk”,
Henryka Katy ps. „Prima”, Filipa Ożarowskiego ps. „Mietlica”,
Władysława Budzisza ps. „Okoń”,
Jerzego Domańskiego ps. „Sęp”
oraz Kazimierza Dolińskiego ps.
„Szerszeń” .
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Obórki Trusiewiczowskie
w gminie Kołki
Janusz Horoszkiewicz

/ 17G. Dół Śmierci na Obórkach

/ 17F. Ukrainiec p. Czyrak opiekował się Dołem Śmierci na Obórkach

Niemcy prowadzący wojnę na
wielkich obszarach Europy potrzebowali sojuszników. Nacjonaliści ukraińscy wrogo nastawieni
do Polski stali się ich naturalnym sprzymierzeńcem. Stworzono ukraińską policję pod nazwą
Schutzmannschaft tzw. szucmani.
Najpierw zajmowali się utrwalaniem władzy okupacyjnej, potem
ściąganiem kontyngentów, ale
szybko stali się ludobójcami. Pod
komendą Niemców przeprowadzili Holokaust, byli jego gorliwymi wykonawcami i tylko dzięki nim udało się go tak skutecznie
przeprowadzić. W połowie marca
1943 r. kilka tysięcy z nich zdezerterowało, porzucając służbę
dla Niemców, większość zasiliła
szeregi UPA. Wprawieni w okrutnych mordach, kontynuowali
zbrodniczy proceder, mordowali
Polaków. Obórki koło Kołek już
wcześniej padły ich ofiarą.
Niektórzy szucmani znani byli
mieszkańcom Obórek, chodzili
kiedyś razem do szkoły, spotykali się w różnych okolicznościach,
żyli po sąsiedzku. Polacy nie mogli zrozumieć powodów ich okrucieństwa. Wstrząsające opowieści
nie pozostawiały złudzeń. Zabrany przez szucmanów na podwodę, Antoni Trusiewicz z Rudnik
był naocznym świadkiem zabicia
około 5 - 6 letniego Żydowskiego
chłopca. Padał deszcz, chłopczyk
stał w lesie, oczy jego jak każdego dziecka wypatrywały pomocy.
Zagłodzony, obdarty, nie miał
siły uciekać, ani płakać. Szucman
podszedł do Niego, złapał za nogi
i uderzył głową w drzewo, która
się rozpadła, a na drzewie pozostał mózg. Rzucił ciało chłopca w
krzaki, wsiadł na wóz i zszokowanemu woźnicy kazał jechać, jakby
nic się nie stało.

Z Niesześci do matki Ludwiki
Domalewskiej szła córka Genowefa, zamężna za Kazimierza Lipińskiego. W lesie znalazła około
3 letnią dziewczynkę, zlitowała
się nad nią, zabrała i szły obie
do Obórek. Na drodze spotkał je
szucman, jadący furą z Niemcem.
Szucman zapytał „kto to”, a Ona
że jej dziecko, Niemiec nie wtrącał się do rozmowy, szucman nie
odstępował od dochodzenia. Pofatygowali się z nią i dzieckiem
do Obórek, podjechali pod dom
Domalewskich. Matka nic niewiedząca została zapytana „ile córka
ma dzieci”, odpowiedziała „nie
ma dzieci”. Szucman pobił dotkliwie Genowefę po całym ciele
i zostawił ledwie żywą. Dziewczynkę zabrał na wóz i pojechali
w kierunku na Hradę oddaloną o 4
km od Obórek, tam zabił dziecko
strzałem w głowę i zostawił przy
drodze.
Koniec dla Obórek zbliżał się
nieubłaganie. Najpierw wydarzyła się rzecz dziwna, kiedy nikt
jeszcze nie słyszał o partyzantach
przyszło na nocleg 5 uzbrojonych,
kim byli pozostało tajemnicą.
Rano przyjechało 7 szucmanów,
pojmali uzbrojonych bez ich oporu i powieźli do Kołek. W następnych dniach szucmani złapali
w lesie dzieci Żydowskie, które
przyznały, że posiadane jedzenie dostały w Obórkach. Wśród
okolicznej ludności ukraińskiej
krążyły też pogłoski, że Obórki
wspierają żywnością Sowieckich
Partyzantów, którzy pokazywali
się już w terenie.
Rano 11 listopada zauważono
kręcącego się szucmana, babcia
Wiktoria Trusiewicz nakarmiła go
śniadaniem i poszedł bez słowa.
Zaniepokojona zaistniałą sytuacją
wyprawia swojego wnuka Feliksa

s. zmarłego w 1934 r. Antoniego
do rodziny w Rudnikach. Około 10 – tej rano kolonię okrążyli
szucmani, jednocześnie wyprowadzali mężczyzn z domów, katując ich pałkami. Po dokładnym
przeszukaniu domów, 14 z nich
zabrali do aresztu w Cumaniu.
Wieczorem do Obórek wrócił z
Rudnik, Feliks, jego mama Helena i babcia są bardzo zaniepokojeni i zachęcają go do ponownego
odejścia.
Przed świtem 13 listopada do
Cumania wyrusza pięć kobiet niosąc aresztowanym ciepłą odzież
i jedzenie. Zaniepokojona babcia
Wiktoria, targana złymi przeczuciami odprawia wtedy wnuka
Feliksa ponownie do Rudnik, odchodzi razem z Heniem Trusiewiczem s. Franciszka.
Przed południem 13 listopada,
ciężarowym samochodem przyjeżdżają szucmani, a osobowym
dwóch Niemców. Wszyscy mieszkańcy zostali zegnani do domu
Franciszka Trusiewicza, gdzie
oczekiwali jak się wkrótce okazało na egzekucję. Wyprowadzani,
na ganku kolejno się rozbierali i
byli prowadzeni do stodoły gdzie
czekał kat. Tam na krześle siedział
Niemiec, na drugim krześle leżała
amunicja, przyprowadzani kładzeni byli przed nim na słomie, a
on strzelał. Wynoszono zabitych i
przyprowadzano następną osobę.
Zabito wszystkich, którzy byli na
kolonii, nawet Ukrainki, kobietę
w ciąży i dziewczynkę, przypadkowo tam przebywającą.
Świaszczennik Ojciec Szemekiło z Rudnik, uderzał w dzwon
tak jak na pogrzeb, czekając z następnym uderzeniem aż całkiem
zamilknie, wiedział o mordzie i
współczuł Polakom. Po południu
szucmani wracali z powrotem,

/ 17E. Pozostały jeszcze drzewa owocowe na Obórkach

/ 17A. Droga do Obórek

wieźli zrabowaną odzież, rzeczy
z mieszkań, gonili konie i krowy.
Chłopcy z Obórek Feliks i Henio przebywający w Rudnikach
z trwogą oczekiwali wiadomości.
Ukraińcy, którzy rozmawiali z
szucmanami potwierdzili najgorsze przypuszczenia, wszyscy zostali zabici. Na drugi dzień szucmani sprowadzają ludzi z Rudnik
i Stawyhoroża, którzy do wykopanego dołu powrzucali zabitych.
W ten wieczór Feliks Trusiewicz i jego kuzyn Henio, dla bezpieczeństwa odchodzą z Rudnik.
Feliks przedostaje się mimo kłopotów do Kiwerc. Henio idzie do
Niesześci gdzie łapią go szucmani, następnie przewożą 14 listo-

pada rano do aresztu w Cumaniu.
Tam zostaje osadzony razem z
wcześniej pojmanymi i opowiada
o mordzie, areszt przepełnia wielka rozpacz. Następnego dnia ginie
razem z nimi w egzekucji.
Kobiety wracające wieczorem
13 listopada z Cumania zostały
schwytane przez przebywających
w Obórkach szucmanów. Nie zabili ich jednak, a przyprowadzili do Rudnik, tam zamknięto je
w domu Ukraińca Daniły, który
wszystko im opowiada. Informuje
o dokonanym pod ich nieobecność
mordzie. W sobotę 14 listopada
po południu, prowadzą kobiety
do Obórek i tam rozstrzeliwują.
Dół z wcześniej zabitymi był już

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

www.ksi.btx.pl

Stanisław Zurek
Rzeź Wołyńska
wieś otaczali szczelnym
pierścieniem
zwykle przed świtem gdy
zmęczeni
czuwaniem mieszkańcy
spać się kładli
z ulgą że noc minęła bez
napadu
/ 17D. Dęby w Obórkach

pierwsi wpadali strzelcy
siczowi
uzbrojeni w broń
maszynową
za nimi tłum ukraińskich
chłopów
niosąc w rękach siekiery
kosy
widły noże młoty bagnety
cepy
piły łańcuchy kołki sierpy

/ 17C. Tu były Obórki

a wszystko to do zabijania
ludzi
więc rizun musiał się
natrudzić
mieli dwa sposoby
zabijania wiosek

Śmierci krzyż drewniany i ogrodził miejsce drągami.
Natomiast poszukiwanie miejsca zakopania mężczyzn koło
Cumania, napotyka na nieprzewidziane trudności. Wcześniej
nad ich Dołem Śmierci stał mały
krzyż, który zaginą, umarli też
świadkowie.
Polana, na której znajdowały się
Oborki całkowicie zarosła lasem,
pozostały tam, jako świadkowie
stare dęby, zanikający błotnisty
staw, dzikie bzy i drzewa owocowe w lesie.			
				
Janusz Horoszkiewicz
Ps. Powyższy materiał jest fragmentem przygotowywanej książki, o 56 upamiętnieniach polskich,
wokół Huty Stepańskiej. Ze śp.
Feliksem Trusiewiczem łączyła
mnie przyjaźń telefoniczna. Nigdy nie spotkaliśmy się osobiście,
jednak byliśmy jak najbliżsi krewni. Jesteśmy członkami wielkiej
rodziny - Wołyńskich Dzieci. Feliks prosił w ostatniej rozmowie,
jak w wielu innych o odnalezienie
Dołu Śmierci w Cumaniu, gdzie
zakopani są mężczyźni z Obórek.
Wieczna Mu Pamieć.

albo szli jak kosiarze
kładąc pokosem

herosi nasycili się już
gwałtem i rzezią

dom po domu wyrzynając
dzieci

teraz przychodziła pora na
grabieże

torturując mężczyzn
gwałcąc kobiety

do zrabowanych wozów
zaprzęgano

albo spędzali ludzi do
stodół drewnianych

kradzione konie i w znoju
ładowano

które oblewali benzyną i
podpalali

zboże meble garnki talerze
buty odzież

krzyk palonych wzbijał się
do nieba

pierzyny pługi brony i co
było w zagrodzie

i wsiąkał a wiatr go z
dymem rozwiewał

do wozów wiązano
kradzione krowy

„ważniejszych Lachów” i
„ładniejsze Laszki”

i do wyjazdu tabor był
gotowy

wyciągali na tortury i
okrutne gwałty

wówczas wieś podpalano a
w sadach

a wszystko to w szyderstwie
oprawcy

wycinano drzewa by nie
było śladu

w jego śmiechu i rechocie
pijackim

po wsi polskiej i zgliszcza
porastały

---

bujne burzany pokrzywy
łopiany

gdy już cała wieś została
wycięta
wjeżdżały na furach
czarnobrewe dziewczęta

(Z tomiku: „Nie rozdziobią nas”,
Lublin 2017).

„Litopysy”

grobowa cisza Głos skargi
szeptany przez

wszystko I zapisał
w wiecznej pamięci Niech

historię piszą kaci Oni
przeżyli i dają świadectwo

obcięte wargi Nawet
miejsc pogrzebanych ciał

nie śpią spokojnie
cierpliwy jest Pan bo

fałszu Jeszcze raz
pastwią się nad ofiarami

nie wskażą Odmawiają
grobu krzyża modlitwy

ma wieczność Lecz ona
biegnie bez wytchnienia

pomordowanych nie słychać
chociaż w krzyku konali

świadectwo kryje ziemia
i niebo Krew ciało kości

torturowani paleni za
życia Gwałconych kobiet

krzyk i płacz ogień
dym Widział Pan

/ 17B. Krzyż pierwszy postawiony przez Feliksa Trusiewicza

zasypany, dlatego obok wykopano
mniejszy i tam je zawalono.
Mężczyźni rozstrzelani zostają
w niedzielę 15 listopada na „ługach” za Cumaniem w kierunku na Bereściany. Przed samym
wyprowadzeniem na egzekucję,
przyszedł szucman Kiszko, przedwojenny nauczyciel z Czernyża,
z pytaniem „kto nie z Obórek”,
zgłosił się Tadeusz Morawski z
Klewania. Oddzielili go od pozostałych, których poprowadzili na
śmierć. Morawski wypuszczony
z aresztu za łapówkę wręczoną
przez żonę, opowiedział o tym, co
działo się z aresztowanymi, kiedy
dowiedzieli się o mordzie od Henia Trusiewicza i czekali na swoją
śmierć. Łącznie w Obórkach i Cumaniu zamordowano 53 osób.
Staraniem Feliksa Trusiewicza
miejsce zbiorowego grobu upamiętniono małym metalowym
krzyżem z tabliczką. Pamięć i
miejsce mordu byłoby jednak
zapomniane, gdyby nie troska
ze strony śp. Czyraka Ukraińca
z Rudnik. Jego ojciec brał udział
w zakopywaniu Polaków, a kiedy
syn podrósł pokazał mu miejsce
i nakazał zachować pamięć. Do
samej śmierci tak robił jak polecił mu ojciec, postawił nad Dołem
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i nikt nie powstrzyma tego
zegara przeznaczenia
(Z tomiku: „Nie rozdziobią nas”,
Lublin 2017).
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Na Sybir i dalej....
Józefa Wrotniak -Siostra Stella
Nasza rodzina składała się z rodziców (Henryk i Wiktoria) i pięciu córek. Mieszkaliśmy na kolonii Pawłokoma, powiat Brzozów,
woj. lwowskie. Czwarta część
tamtejszej ludności to Polacy,
pozostali to Ukraińcy, którzy nas
prześladowali i okradali. Należeliśmy do zamożniejszych gospodarzy, a nasza urodzajna ziemia
ciągnęła się do rzeki San. Ojciec,
walcząc o wolność Ojczyzny podczas I wojny światowej, dostał się
do niewoli rosyjskiej i został zesłany do łagrów syberyjskich, tam
gdzie tylko zorza polarna oświeca
ciemność długich nocy. Po trzech
latach okrutnej niewoli uciekł z
kolegą. Wycieńczony, wyczerpany i obdarty dotarł o żebraczym
chlebie w swoje rodzinne strony.
Mówił, że z 5000 jeńców wojennych pozostało przy życiu 300.
Do końca życia chorował. Nie
mógł przewidzieć, że wybuchnie
następna wojna światowa i że ponownie będzie zesłańcem do syberyjskich obozów przymusowej
pracy, ale tym razem bez powrotu. Matka była bardzo pobożna.
Rano, krzątając się przy kuchni,
śpiewała Godzinki do Matki Najświętszej. Poszłam w jej ślady.
Dbała o czystość naszych serc
była dla nas przykładem wiary
i pobożności oraz wspomagała
również ubogich. Ojca te sprawy
nie interesowały. Spokojny, rodzinny tryb życia zakłóciła nam
wojna 1939 roku. Miałam wtedy 16 lat, a najmłodsze bliźnięta miały zaledwie 2 lata. Jesień,
choć piękna, była przygnębiająca z powodu smutnych wieści i
niepokoju o nasz przyszły los.
Słychać było naloty samolotów i
odgłos bombardowań. W pobliskim miasteczku Niemcy mordowali Żydów. Niektórzy z nich
uciekali, przepływając łodziami
przez wezbrany San, ale i tu ginęli od kul wroga. W Dynowie
Niemcy zamknęli 200 mężczyzn
(Żydów) w bożnicy, oblali benzyną i podpalili. Swąd palonych ciał
dochodził do naszej wioski, oddalonej 5 km od miasteczka. Ocalała ludność żydowska uciekała
na wschód. Mama zaopatrywała
ich w żywność na dalszą drogę.
Niedługo potem znaleźliśmy się
pod panowaniem rosyjskim. Polscy żołnierze uciekali w małych
grupkach, chcąc się przedostać na
południe, do sąsiednich krajów.
Im przede wszystkim pomagaliśmy, zaopatrując w żywność.
Gdy uciekający żołnierze wpadli w ręce Ukraińców spotkał
ich straszny, nie do opisania los.
W czasie kopania ziemniaków
przybiegł ukraiński posłaniec z
poleceniem, by ojciec stawił się
w określonym miejscu w ważnej
sprawie. Na wskazanym miejscu
znaleźli się niemal wszyscy polscy gospodarze. Rozkazano im
ustawić się w rząd pod ścianą,
wymierzając w nich karabin maszynowy. Niemcy zamierzali ich
rozstrzelać, ale dzięki interwencji

ruskiego nauczyciela, który znał
język niemiecki, zmienili haniebną decyzję i po przesłuchaniu
wypuścili na wolność, która nie
trwała jednak długo (może uratowały ich nasze modlitwy). Nim
zawarty został ostateczny traktat
o przyjaźni rosyjsko-niemieckiej
pod koniec września 1939, te tereny były raz pod okupacją niemiecką, to znowu pod rosyjską.
Gdy znowu znaleźliśmy się pod
panowaniem rosyjskim, Ukraińcy wznosili tryumfalne bramy,
wykrzykując: Niech żyją nasi
wybawiciele, oskarżając Polaków
przed najeźdźcami, bo chcieli
się nas pozbyć. Deportacja na
Sybir Okupanci przeprowadzili
spis polskiej ludności i inwentarza. Te wszystkie sprawdziany
wroga nasuwały nam bardzo złe
przeczucia, które niebawem się
sprawdziły, gdyż 10 lutego 1940
roku w bardzo mroźną noc, o
godz rano rozległy się stukania
do drzwi domu. Nieproszeni goście, uzbrojeni rosyjscy NKWD-ści i kilku Ukraińców, swoim
butnym i hałaśliwym zachowaniem pobudzili nas wszystkich.
Jeden z nich oznajmił, że za pół
godziny mamy być gotowi do
wyjazdu. Ojciec westchnął: pewnie nas wywiozą na Sybir, a jeden
z nich powiedział, że przewiozą
nas w bezpieczniejsze miejsce,
bo tu powstanie pas graniczny.
Myśmy im nie wierzyli, mieliśmy
swoje zdanie, które niebawem się
sprawdziło. Ojcu nie pozwolono
ruszyć się z miejsca. Mama próbowała ich przekonać i wzruszyć
sumienia, by nas zostawiono ze
względu na małe dzieci, które
zaczęły płakać rozpaczliwie tak,
że katom zmiękło serce. Pozwolili nam zabrać wszystkie zapasy
żywności i odzież, między innymi świeżo upieczony chleb. Mnie
pozwolono poruszać się swobodnie po mieszkaniu i pakować, co
się dało. Niektórzy opiekunowie
pomagali mi przy pakowaniu,
podczas gdy mama ubierała dzieci. Nasi wrogowie tak byli wzruszeni płaczem niemowląt, że sami
pomagali zabierać zapasy żywności na sanie. Już świtało, gdy
załadowali nas na drugie sanie i
w mroźny dzień wieźli w nieznanym kierunku. Nie pamiętam jak
długo jechaliśmy do Leska, w tym
pełnym trwogi i niepewności czasie zastanawialiśmy się, co z nami
zrobią? Cała ta podróż zatarła mi
się w pamięci a może zasnęłam?
W Lesku czekał na nas pociąg z
bydlęcymi wagonami. Do jednego załadowali nas wraz z czterema
rodzinami z naszej kolonii, zamykając podwójne drzwi na żelazne
sztaby z ogromną kłódką. Tych
wagonów było bardzo dużo. W
wagonie było małe zakratowane
okienko, a w podłodze wyrąbany
otwór do wychodzenia za potrzebą. Po obu stronach wagonu była
podwójna prycza, na której leżeli ściśnięci ludzie, usiąść można
było jedynie w pochyłej pozycji.

Byliśmy stłoczeni jak śledzie w
beczce. Przez wiele, wiele dni
odżywialiśmy się tym, co mieliśmy przy sobie, dzieląc się wzajemnie z towarzyszami niedoli,
ratując na pierwszym miejscu
dzieci. Nie było wody. Gdy udało
się zaczerpnąć przez zakratowane
okienko trochę śniegu, starano się
gotować na tzw. cyganku. Pociąg
bardzo trząsł i terkotał tak, że garnek się przewracał, grożąc poparzeniem. Z powodu zmartwienia,
przygnębienia i niepewności o
przyszły los straciliśmy apetyty.
Od czasu do czasu drzwi się z
trzaskiem otwierały i pod eskortą
pozwalano przejść jednej osobie
do innego wagonu, gdzie znajdowały się nasze zapasy i coś niecoś
zabrać stamtąd (np. trochę kaszy).
Często pociąg zatrzymywał się na
pustkowiu, daleko od miasta, a
gdy się ściemniło ruszał w dalszą
drogę. Powodem tych postojów
było pierwszeństwo dawane pociągom wojennym i transportowym; my się nie liczyliśmy, a nasze życie dla oprawców nie miało
znaczenia. Gdy znaleźliśmy się w
głębi Rosji, na jednej ze stacji kolejowych ludzie zaczęli walić pięściami w drzwi, krzycząc wniebogłosy, że nie jesteśmy przestępcami czy zwierzętami, że w tych
wagonach znajdują się rodziny
z dziećmi. Ten rodzaj protestu
zmusił NKWD do otwarcia podwójnych wrót. Wniesiono wiadro gorącej wody, tzw. kipiatok, a
po paru dniach dano nam wiadro
zupy, w której pływały drobne
listki kapusty i ości z ryby. Czasem dano trochę chleba. Kiedyś
w czasie podróży pociąg stanął w
pustym polu. Przez kratę okienka
dało się zauważyć kapustę pokrytą śniegiem. Ktoś spróbował
otworzyć drzwi i okazało się, że
nie były zamknięte od zewnątrz.
Parę osób wyskoczyło z pociągu
zdążyli urwać po kilka główek
kapusty i wejść do wagonu zanim pociąg ruszył w dalszą drogę.
Zauważyliśmy także łany zbóż i
ziemniaków pokrytych śniegiem,
na których widok aż serce bolało, że wszystko to marnowało
się, gdy tylu ludzi głodowało.
Gdy wjeżdżaliśmy w głąb Rosji,
wagony nie były pozamykane,
toteż niektórzy Polacy, gdy pociąg stanął na stacji, wychodzili z
nich, by coś kupić do zjedzenia.
Zdarzało się, że pociąg ruszał w
dalszą drogę bez ostrzeżenia i

niektórzy ryzykanci nie zdążyli
wrócić do swoich rodzin. Raz i
ja z chrzestną wyszłam na jednej ze stacji dużego miasta (nie
pamiętam jego nazwy), by obejrzeć sklepy. Wracając nie mogłyśmy znaleźć naszego pociągu, bo
okazało się, że zmienił tory. Na
szczęście zdążyłyśmy go odnaleźć i gdy już ruszył, wciągnięto
nas do wagonu, gdzie z modlitwą
i radością oczekiwały nas rodziny. Mama płakała z radości.
W obozie pracy
Po kilkutygodniowej podróży w
zaduchu i niewygodzie, zimnie i
głodzie, przywieziono część rodzin polskich do Swierdłowskiej Obłasti. Dalej już nie było
torów kolejowych. Cały pociąg
nie dojechał do tego miejsca, bo
po drodze odczepiano wagony, a
ludzi kierowano do prac w kopalniach, kołchozach i w lasach przy
ścinaniu drzew. Nas przydzielono
do pracy w tartaku. Mówiono, że
jest to największy tartak na całym
świecie, w którym pracowało
przeszło 2000 ludzi. Ojciec zaniemógł na nogi, wniesiono go do
baraku. Przywiezione przez nas
worki z kaszą i mąką rozkradli
znajomi, została nam tylko resztka kaszy kukurydzianej, którą
przyniósł jeden z sąsiadów. Mama
i ja zajęłyśmy się dziećmi. Inne
rodziny składały się przeważnie z
osób dorosłych, więc łatwiej im
było sobie radzić. W tym trudnym
życiu wygnańczym szlachetność i
miłość bliźniego zagłuszone zostały samolubstwem. Rodzinę naszą, liczącą siedem osób, umieszczono w małym pokoiku dużego
baraku, gdzie było tylko jedno
żelazne łóżko. Nie pamiętam jak
się urządziliśmy cierpienie zatarło mi w pamięci część przeżyć.
Barak był ogrodzony wysokimi,
kolczastymi drutami naokoło
tajga. Dawano do jedzenia jakąś
zupę i 200 gramów chleba, jak
glina, którego bez ususzenia nie
dało się zjeść. Mama razem z innymi Polakami jeździła do pracy
w tartaku, w krytej ciężarówce,
pod eskortą. Ojciec był ciężko
chory. W tej rozpaczliwej sytuacji
zaczęliśmy szturmować do nieba
błagając Matkę Najświętszą o pomoc, odmawiając nowennę do
Matki Bożej z Lourdes, obmywając jego chore miejsca wodą z cudownego źródła. Modlitwa nie-
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winnych dziatek przebiła niebo i
ku wielkiej naszej radości tato
mógł wstać na nogi o własnych
siłach. Jednym słowem został cudownie uzdrowiony. Na drugi
dzień oboje rodzice pojechali do
pracy. Komendant obozu dziwił
się i złościł, że mu przywieziono
do pracy rodziny z dziećmi i starców, a nie przestępców, jak go
wcześniej informowano. Wiele
razy przychodził potrzebującym z
pomocą materialną. Wstawiał się
też za tymi, którzy nie poszli do
pracy z powodu choroby, bo tym,
którzy nie mieli zwolnienia od lekarza groziło wyrzucenie z pracy,
lub wywiezienie w nieznane strony. NKWD wytropiło ludzkie poczynania komendanta i po dwóch
miesiącach zastąpił go inny,
prawdziwy Moskal bolszewik.
Ludność tutejsza była dla nas wyrozumiała. Jeszcze przed wojną
liczne rodziny z Kijowa i jego
okolic były wywiezione wraz z
dziećmi na Sybir. Część z nich
znalazła się kiedyś w tej miejscowości, pozostawiona na pastwę
losu, bez dachu nad głową. Niektórzy mieszkali jeszcze w ziemiankach. Tylko krótkie rury
sterczały nad ziemią, skąd wychodził dym, widziałam to na
własne oczy. Nasze warunki były
okropne. Głód zaglądał w oczy,
ściany zapluskwione. Polowanie
na pluskwy nie pomagało roznosiły zarazki i stale dokuczały. Pojawiły się i wszy. Polacy zaczęli
chorować na tyfus brzuszny, plamisty, krwawą dyzenterię i inne
choroby, zarażając się wzajemnie.
Przez ścianę słychać było jęki dogorywających dzieci naszej sąsiadki z Łach, z Polski. Potem
przyszła kolej na nią. Ciężkie
miała konanie. Z tej rodziny pozostał tylko ojciec z córką i synem. Jedną kobietę, która nie stawiła się do pracy z powodu choroby i nie miała zwolnienia od
lekarza, wywieziono za karę w
nieznane i ślad po niej zaginął.
Podobne zdarzenia miały miejsce
w wielu rodzinach, byliśmy traktowani jak niewolnicy. Nie ustawały jęki cierpiących i konających. Codziennie wynoszono
trupy, wkładano je do skrzyń
zbitych z surowych desek i chowano w tajdze. Nasze życie nie
miało żadnej wartości dla oprawców. Rodziny zostały zdziesiątkowane, a zdrowi czekali na niechybną śmierć, bo nie było nadziei na wydostanie się na wolność z tego obozu zagłady. Po
kilku miesiącach pobytu w obozie
władze rosyjskie pozwalały udać
się z przepustką do pobliskiego
osiedla, by za część własnej
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odzieży zdobyć coś do pożywienia. Parę razy udało się ojcu dostać za moje ubranie trochę kaszy.
Moim zajęciem była opieka nad
młodszym rodzeństwem i kupowanie chleba na kartki. Stojąc w
kolejce mocniejsi pchali się, mało
nie połamali kości słabszym, usuwali ich na koniec ogonka. Kiedy
nareszcie stanęło się przy ladzie,
chleba już nie było. Wracając do
baraku z pustymi rękami, zalewałam się łzami. Mama często lamentowała nad niesprawiedliwością, która powoduje cierpienie
dzieci. Odwiedzający nas sąsiedzi
mówili: te wasze bliźnięta wyglądają jak nie z tego świata; spokojne, uśmiechnięte, miłe, mądre i
urodziwe. Ich modlitwy były wysłuchiwane, bo Matka Boża przychodziła nam z pomocą poprzez
dobrych, obcych ludzi, w najbardziej krytycznych chwilach naszego trudnego życia. Niekiedy
doszła jakaś mała paczka od
krewnych z żywnością, raz otrzymaliśmy z Polski pocztą 200 rubli
od stryjenki z naszej kolonii.
Mimo że rodzice pracowali na
trzy zmiany, było im ciężko nas
utrzymać. Musieli także płacić
karę za nie posyłanie nas do szkoły rosyjskiej. Ojciec mawiał: nie
pozwolę, by was miano wychować na komunistów. Różnie kombinował, aby nas tylko nie zmuszano do pójścia do szkoły. Uradzono, że mam iść do pracy, więc
poszłam do tartaku, gdzie trzeba
było mokre deski układać w sześcian. Ta praca była ponad moje
siły, nie wyrabiałam normy, więc
po miesiącu mnie zwolniono.
Znowu pełniłam dawne obowiązki. Zauważyłam, że rodzice coś
przed nami ukrywają. Kiedyś
mama zdradziła się przede mną,
że oboje chorują na tyfus. Mieli
zwolnienie lekarskie, nie chodzili
do pracy i dostawali marne wynagrodzenie. Nie pamiętam jak się
wyleczyli, może przy pomocy dobrych Rosjan, w każdym razie
żadne z dzieci nie zaraziło się.
Tak żyło się z dnia na dzień, czekając na śmierć. Jeden dzień wydawał się rokiem. Po kilku miesiącach władze rosyjskie, dostrzegając pracowitość Polaków
i ich dobre zachowanie i wierząc, że nie jesteśmy przestępcami, przeniosły nas z Kombinatu Fanierna, do Trud Pasiołek Jalułka, do baraków jednorodzinnych z piecem chlebowym, bez żadnego umeblowania. Było to jedno mieszkanie z
pryczą do spania. Ściany cienkie,
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wiatrem podszyte, ale nie było
pluskiew. Za domem każdego
przesiedleńca były działki rosyjskich pracowników. W ciągu
krótkiego sezonu ciepłej pogody
urosły niektóre warzywa, takie
jak ziemniaki, marchewka i inne.
Klimat syberyjski to trzy miesiące wiosny z latem, a pozostałe
dziewięć miesięcy to zima z mrozem, spadającym do minus 50 C.
Przy tej temperaturze oddech zamieniał się w kryształki lodu, z
szelestem spadających na ziemię.
Polacy ścinali drzewo i spławiali
je do tartaku. Karano wysoką
grzywną lub pozbawieniem zarobku, gdy ktoś z ludzi ważył się
przynieść suche gałęzie z lasu raczej niech zgniją. Na opał pracownicy otrzymywali kilka gorszych desek niezdatnych do transportu. Topiło się śnieg, żeby uzyskać trochę wody na różne potrzeby. Byliśmy śledzeni przez
tajniaków rosyjskich. Żeby uniknąć kary, zasłanialiśmy okno kocem i modliliśmy się razem, śpiewając po cichu pieśni religijne.
Tak upływał dzień po dniu. Było
ciężko. Należałoby jeszcze wspomnieć powódź, gdy wezbrana
rzeka zalała nasze domy i wyrzuciła na brzeg trupa-topielca. U
Rosjanki na służbie 5 km od tego
posiołka nad rzeką Tauda leżało
w lasach małe miasteczko o tej
samej nazwie, liczące 5000
mieszkańców. Tu mieszkali
urzędnicy rosyjscy z rodzinami.
Mama poznała księgową Annę
Gołyszew, która zabrała mnie do
siebie. Byłam jej potrzebna do
pilnowania noworodka. Do prania i sprzątania najmowała kobietę, a mnie traktowała jak własną
córkę razem chodziłyśmy do jej
własnej łaźni, byłam gustownie
ubrana, a pożywienia miałam pod
dostatkiem. Mąż jej należał do
NKWD i był postrachem sąsiadów. Ja natomiast mogłam swobodnie rozmawiać z nią w mieszkaniu na różne tematy, bo w ukryciu nie popierali rządów Stalina.
To małżeństwo bało się szczerze
rozmawiać nawet ze sobą. Bojąc
się utracić posady, byli postrachem sąsiadów i podwładnych. W
sypialni małżonków, za doniczkami z kwiatami, umieszczono ikonę Matki Bożej, a w spiżarni za
drzwiami w ledwo widocznym
miejscu powieszono piękny obraz
Serca Jezusowego. Spiżarnia była
napełniona różnymi produktami,
bowiem oprócz wysokiej pensji
wszyscy urzędnicy partyjni otrzymywali kwartalnie wszelkiego
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/ (fot. archiwum KUL) „Dzieci Pahiatua” - w ten sposób zaczęto określać grupę polskich dzieci (głównie sierot), które w czasie wojny
trafiły z Syberii do Nowej Zelandii

rodzaju zapasy. Wszystko odbywało się w tajemnicy, a zapasy
zamykano w kufrach. Ta kobieta
wolała wyrzucić przestarzałe produkty, aniżeli podzielić się z potrzebującymi nie rozumiałam takiego postępowania. Niemal
wszyscy w tym miasteczku pędzili samogonkę, a w dni wolne upijali się. Gdy mąż tej Rosjanki był
pijany, zamykałam się w pokoju
na klucz. Choć żona zapewniała
mnie, że on nic mi złego nie uczyni, wolałam mu nie ufać. Pomimo
że byłam bardzo dobrze traktowana i syta, cierpiałam nad tym, że
nie mogłam pomóc swojej rodzinie żyjącej w niedostatku, gdy tu
marnowało się tyle żywności. Po
kilku miesiącach mojego pobytu
u Rosjanki zachorowało jej dziecko. Pojechaliśmy do przychodni.
Kuracja, polecona przez lekarza,
nie przyniosła wyników i w końcu urodziwa dziewczynka zmarła.
To już dziesiąte jej dziecko, które
odeszło do Pana Boga na tę samą
chorobę. Anna bardzo kochała
dzieci, ale żadne nie przeżyło dłużej niż dwa lata, oprócz synka
Iwana, który miał 9 lat. Bez wiedzy matki ochrzciłam dziecko
wodą. Ta gospodyni przyznała
się, że woziła dzieci 500 km do
Swierdłowska, gdzie w ukryciu,
w obawie przed tajną policją,
były ochrzczone przez księdza
prawosławnego. Na prośbę Anny
pozostałam u niej, by opiekować
się domem. Pewnego dnia spytała
mnie czy się modlę. Gdy odpowiedziałam, że modlę się w ukryciu, rozkazała mi odmawiać pacierz, tak jak to czyniłam u swojej
mamy. Byłam katoliczką, a ona
prawosławną. Codziennie w
ukryciu odmawiałyśmy część różańca i śpiewałyśmy pieśni religijne, tęskniąc za kościołem.
Ucieczka z Sybiru
Nagle doszła do nas wiadomość,
że pozostali jeszcze przy życiu
Polacy objęci są amnestią. Różnie
mówiono na ten temat, aż wresz-

cie zdecydowano się wrócić do
kraju. Przyjechała po mnie mama.
Rosjanka nie chciała mnie puścić,
mówiąc, że chce mnie adoptować, ale mama stanowczo się
temu sprzeciwiła. Pożegnanie
było bardzo serdeczne, bo pokochałam ją jak kogoś bliskiego.
Nadchodził dzień wyjazdu pociągiem III klasy. Jak się później
okazało, Polacy uwierzyli kłamliwej propagandzie komunistów,
którzy nas wysłali w nieznanym
kierunku w takim, jakim chciało
NKWD. 15 września 1941 roku
znowu rozpoczęła się wędrówka. Pociąg trząsł i terkotał niemiłosiernie. Nie dawano nam posiłków. Czasem, gdy pociąg się zatrzymał, kupiliśmy arbuza lub
trochę chleba. Za jakąkolwiek
część ubrania można było dostać
lepioszki (płaskie chleby). Czasem podano nam po chochelce
zupy. Bywało i tak, że kazano
nam opuścić pociąg i czekać kilka
dni na następny. Nocowaliśmy w
cuchnącej poczekalni, w niesamowitym tłoku. Wydawało się
nam, że już nigdy nie wydostaniemy się z tego piekła i z dnia na
dzień czekaliśmy na śmierć. Nareszcie wydano rozkaz wsiadania
do pociągu, jadącego w odwrotnym kierunku niż do Polski. Wyczuliśmy jakąś manipulację, stosowaną względem nas przez władze. Jechaliśmy przez Czemkent,
Taszkent, Leninabad, Samarkandę do Kirgistanu i z powrotem do
Taszkentu, trzy razy tą samą trasą,
tam i z powrotem, następnie do
Uzbekistanu. Część Polaków zostawiono w Kirgistanie, część w
Uzbekistanie, resztę zawieziono
do Kazachstanu. Po przyjeździe
do południowej Rosji kazano nam
iść pieszo we wskazanym kierunku. Nie pamiętam jak długo trwała ta piesza wędrówka, wiem, że
szło się ostatkiem sił. Tak doszliśmy do szerokiej rzeki, której
drugiego brzegu nie było widać.
Przygotowane były tu tratwy, na
które spędzono wiele rodzin, stłoczonych jak śledzie w beczce.

Widać było ludzi siedzących na
krawędzi tratwy ze spuszczonymi
do wody nogami. Ojciec bał się,
aby i nas nie wtłoczono na którąś
z tych tratw. Mówił, że stamtąd
już się nigdy nie wydostaniemy
na wolność i będziemy zgubieni.
Świadkowie potem mówili, że
wielu ludzi potonęło, a pozostałych zapędzono z powrotem do
obozów pracy. Na szczęście zabrakło miejsca dla wielkiej rzeszy
ludzi i musieliśmy wracać na stację, by znowu jechać w nieznane.
Nie pamiętam jak długo trwała ta
tułacza podróż po Kazachstanie.
Stopniowo zostawiano nas, po
kilka rodzin niedobitków, w Kirgistanie i Uzbekistanie. Resztę
rozsiano po Kazachstanie, na wysuszonych pustkowiach Dżambulskiej Obłasti, po trzy lub cztery rodziny, co 15 kilometrów. Po
sześciu tygodniach, pod koniec
października, przywieziono nas
wołami do stacji w rejonie Ługowaja i umieszczono w małej lepiance, której dach był kryty słomą. Gdy padał deszcz, strumyk
wody płynął po podłodze, co się
zresztą często nie zdarzało w tym
suchym klimacie. Spaliśmy na
klepisku, posłanym wysuszonym
chwastem i przykryci kocem.
Mieszkanko było takie małe i ciasne, że z trudem można było się
położyć jedno przy drugim. Wodę
czerpaliśmy ze strumyka, w którym Uzbecy prali swoje ubrania,
bez mydła, które było dostępne
tylko dla urzędników partii komunistycznej. Przy zanieczyszczanej wodzie oraz z braku wszelkich środków do życia, bo nawet
soli nie było, wybuchła epidemia
tyfusu plamistego i duru brzusznego, czerwonka, pelagra itp. Kilka polskich rodzin zostało zdziesiątkowanych. Po paru miesiącach wymarły dwie rodziny, zaś
młodzi mężczyźni ulotnili się.
Przypuszczano, że udali się do
wojska polskiego. Na ich miejsce
napływali inni młodzi mężczyźni,
Polacy. Taki stan rzeczy trwał kilka miesięcy. Na początku chodzi-
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łam z mamą 6 km do pracy, do
ogrodu warzywnego urzędników
rosyjskich. Uzbek dał mi lżejszą
pracę przy pieleniu warzyw. Nad
nami stali ukraińscy dziesiętnicy,
doglądając, aby czegoś nie zabraliśmy i pilnowali wyrobienia normy. Za całodzienną ciężką pracę
płacono nam małą ilością mąki. Z
braku witamin moi rodzice i siostry zachorowali na kurzą ślepotę,
która powoduje, że już po południu chory nic nie widzi. Dzięki
dobremu odżywianiu na Syberii
byłam wolna od tej choroby i
opiekowałam się wszystkimi,
prowadząc ich za rękę, gdy zaszła
potrzeba. W tym nieszczęściu
przyszli nam z pomocą wyżej
wspomniani młodzi panowie. Jeden z nich przyniósł trochę wątroby z jakiegoś zwierzęcia, polecił
część ugotować i pochylać się z
otwartymi oczyma nad parą, a potem tę wątrobę spożyć. Przynieśli
też trochę psiego smalcu. Po niedługim czasie wzrok się mamie
poprawił i wróciła do pracy. Wieczorem odmawialiśmy część różańca. Bardzo się zmartwiłam,
gdy zginął mi różaniec. Po modlitwie do Anioła Stróża, rankiem,
we wskazanym miejscu odnalazłam mój skarb. Wszędzie rozciągały się łany pszenicy lub bawełny, reszta to stepy pokryte zeschłą
trawą, pełne kłębowisk wężów. W
upał i w mrozy Kazachowie,
ubrani byli w długie kożuchy do
kostek, na głowach nosili ciepłe
czapy. Kobiety miały na sobie
ubranie podobne do piżamy z zawojem na głowie. Mowa ich podobna była do tureckiej i nic z
niej nie rozumieliśmy. Głód przytępił nasze apetyty i przestaliśmy
tęsknić za jedzeniem. Brak soli
utrudniał przełykanie tego, co
mieliśmy. Tęskniliśmy natomiast
za kościołem i ojczyzną. Z mojej
rodziny tylko trzy z nas wyszły
stąd żywe. Mama zaniemogła,
więc sama chodziłam do pracy.
Gdy zobaczyłam Kazacha w oddali, omijałam go idąc bruzdami
pszenicy, przede mną uciekały
węże, a ja nie wiedziałem, przed
kim mam uciekać. I tak w tym
strasznym napięciu czas powoli
upływał. Każdy dzień wydawał
się miesiącem, z upragnieniem
czekało się na śmierć, bo tylko
ona mogła nas wyzwolić z tego
piekła. Śmierć w rodzinie Z początkiem grudnia 1941 roku nasze czteroletnie bliźnięta zachorowały na odrę. Jednej nocy Teresa
chciała wyjść na zewnątrz lepianki, poszłam za nią, ale ona zmieniła zdanie i powróciła, więc uło-
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żyłam ją na posłaniu, przytuliłam
do siebie. Po chwili westchnęła i
leżała cicho do rana. Nie wiedziałam, że to było jej ostatnie tchnienie. Ciało było ciepłe i wiotkie.
Owinięto je w prześcieradło i pochowano na stepie. Za trzy dni
umarła druga z bliźniąt, Weronika. I ta po śmierci była piękna i
wyglądała jak żywa. Młodzi Polacy pomogli nam ją pochować.
Po śmierci moich dwóch siostrzyczek tatuś ciężko zachorował i już
nie wstał z barłogu. Zaniemógł na
nogi i męczył go ostry kaszel.
Miał wielkie pragnienie domowego chleba, którego tam nie było i
marzył o powrocie do kraju. Bardzo cierpiał, bo o leczeniu nie
było mowy w tej zapadłej dziurze, gdzie o człowieka nikt się nie
troszczył. Przy końcu marca 1942
roku zmarł w wieku około 50 lat.
Mama często mnie pouczała,
żeby nie przyjmować niczego od
mężczyzn, zwłaszcza od kierownika kołchozu, który upodobał
sobie nas dwie Polki i parę razy
dawał mi trochę jarzyn podziękowałam i nie przyjęłam tych datków. Za to zostałyśmy skazane na
bardzo ciężką pracę, która była
ponad siły, nawet dla zdrowego i
silnego mężczyzny. Groził nam
biciem. Modliłyśmy się i czekałyśmy na najgorsze rozstrzygnięcie
tej sprawy. W końcu wpadłyśmy
na pomysł nastraszyłyśmy go, że
napiszemy do Stalina, przyjaciela
Polaków, który go ukarze za traktowanie nas jak niewolników. Łatwowierny Uzbek przeląkł się naszej groźby i odesłał nas do pracy
przy bawełnie, gdzie praca była
lżejsza i pod innym zarządem.
Mama zaczęła chorować, mimo
to nadal pracowała przy bawełnie. Zabierała ze sobą dwie młodsze córki, bo bały się zostać same
w lepiance. Nie pamiętam jak się
dostała do szpitalika, jeżeli to tak
można nazwać, oddalonego kilka
kilometrów od nas. Odwiedzałam
ją z moją siostrą Marysią. Różne
miała pragnienia, chciała to mleka, to znów masła. Za jej kostium
dostałam pół litra kobylego mleka
i troszkę masła, które moje siostry
jej zaniosły. Mama jednak niczego nie tknęła i to, co uzyskałam z
wielkim trudem, wszystko zostało wyrzucone. Gdy weszłam do
pewnej kazachskiej rodziny, zapraszali mnie do garnka z zupą
makaronową, z którego wspólnie
posilali się podziękowałam po rosyjsku, mówiąc, że śpieszę się do
chorej mamy. Pewnego razu, gdy
wracałyśmy z Marysią od mamy,
dwóch jeźdźców zaczęło na nas

nacierać i obrzucać obelgami, ale
uciekłyśmy w stronę Kazaczek,
pracujących przy bawełnie, które
nas obroniły. Wypisano chorą
jeszcze mamę, która z trudem
mogła się utrzymać na nogach i
tak krok za krokiem, słaniającą
się, przyprowadziliśmy do lepianki. Nic nie jadła, bo nie mogła,
całkiem osłabła. Usta miała spalone i pluła krwią. Później okazało się, że już drugi raz była chora
na tyfus, krwawą czerwonkę i pelagrę. Cud, że my trzy pozostałe
przy życiu, nie zaraziłyśmy się od
niej. A ona niesamowitą siłą woli
utrzymywała się dla nas przy życiu. Byłyśmy tak przygnębione,
że nie chciało się jeść ani żyć.
Kiedyś moja młodsza siostra Marysia siedziała na trawie i nagle
zaczęła przeraźliwie krzyczeć,
wołając o ratunek. Okazało się, że
żmija okręciła się jej wokół stopy.
Dziękowałyśmy Panu Bogu za
szczególną opiekę i uważałyśmy
to za cud, że żmija jej nie użądliła. Wszyscy ludzie byli tym zdumieni. Mimo to siostra trzy dni
chorowała, wymiotując i drżąc na
całym ciele. Tymczasem, jak
grom z nieba, nadeszła wiadomość od trzech przybyłych Polaków, że jedziemy na wolność.
Najpierw sprawdzili dokumenty, zabierali tylko Polaków. Zaprzęgli woły do wozu, wrzucili
nasze tobołki. Wsiadłyśmy wraz z
chorą mamą i ruszyłyśmy w nieznaną podróż. Wraz z innymi dojechaliśmy do stacji, skąd towarowym wagonem, w skwarze słońca
dotarliśmy do Dżambułu. Tu, pod
gołym niebem, bardzo dużo Polaków czekało na dalszą podróż.
Ktoś ze służby zdrowia, w białym
fartuchu, sprawdzał stan zdrowia.
Gdy podeszli do mamy leżącej na
ziemi, jeden z nich powiedział, że
ona jest konająca. Położono ją na
prześcieradle i czterech ludzi zaniosło do szpitala, a my przechodziłyśmy agonię serca. Mama pożegnała nas wzrokiem, bo od
dłuższego czasu nie jadła, nie piła
i nie mogła mówić, ale wszystko
rozumiała, co się do niej mówiło.
Zdjęła z szyi uciułane oszczędności i dała mi je, więc była przytomna. Potem oddałam je w całości opiekunce nad sierotami. My-

ślałam, że niedługo umrę. Starsi
nocowali pod gołym niebem, a
nas sieroty zaprowadzono do jakiegoś pomieszczenia, gdzie na
pół siedząc przetrwałyśmy noc.
Rano zaprowadzono mnie do
szpitala, ale mamy już tam nie
było i nie chciano nam wskazać
miejsca, gdzie ją zabrali. Trzeba
się było śpieszyć, bo pociąg na
nas czekał. Wsiedliśmy do wagonu z drewnianymi ławkami, ustawionymi po jednej stronie. Mniejsze dzieci umieszczono na siatkach, inne zmuszone były siedzieć na podłodze. W każdym
przedziale, w którym znajdowały
się dzieci, była opiekunka. W czasie biegu pociągu chłopcy wskakiwali na schodki wagonów.
Przejeżdżaliśmy przez Czemkent,
Taszkent, Leninabad, Samarkandę, Bucharę, Czargan i Aszchabad, a wysiedliśmy w Krasnowodzku nad Morzem Kaspijskim.
Nie pamiętam jak było z posiłkami, ale zdaje mi się, że dostawaliśmy coś do jedzenia. Nie pamiętam jak długo czekaliśmy na
okręt, głodni i spragnieni. Tymczasem grupami prowadzono nas
do łaźni, gdzie odbyła się dezynfekcja naszych rzeczy. Maszynką
obcięto nam włosy. Zabrano nam
wszystkie rzeczy i dokumenty,
zostawiając nas w tym, co mieliśmy na sobie. Wyglądaliśmy jak
niewolnicy wycieńczeni, bladzi,
smutni i wystraszeni. Nareszcie
przypłynął okręt towarowy weszliśmy na pokład i płynęliśmy
stojąc stłoczeni. Jedną kobietę zatratowano i zmarłą wyrzucono za
burtę do Morza Kaspijskiego.
Gdy okręt odbijał od brzegu, dobiegli trzej mężczyźni. Chcąc się
dostać na statek wskoczyli do
morza i płynęli. Już byli blisko
okrętu, starali się czegoś uchwycić, by wdrapać się na pokład, zabrakło im jednak sił i utonęli w
głębinach. Z wewnątrz tego okrętu dochodził nas jęk chorych junaczek, do których nie wolno
było się zbliżać, by nie zarazić się
tyfusem lub inną zakaźną chorobą. Słońce prażyło niemiłosiernie, język przysychał do podniebienia z pragnienia, więc nasza
opiekunka zwilżała nam usta
umoczoną w wodzie watą.
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Schronienie w Iranie
Po przypłynięciu do portu w Pahlewi komisja angielskiego Czerwonego Krzyża, ustawiając nas
w rzędach, badała stan naszego
zdrowia. Chorych odsyłano do
szpitala, zdrowych do Teheranu.
Z moimi dwiema siostrami zostałam zaliczona do grupy chorych i
skierowana na miesięczną kwarantannę. Pozostaliśmy w Pahlewi
pod opieką sympatycznych żołnierzy hinduskich, którzy przygotowywali nam posiłki według
odpowiedniej diety. Mieszkaliśmy pod namiotami wojskowymi
i całymi dniami wygrzewaliśmy
się na plaży. Gdy nie stwierdzono
żadnej choroby i gdy przytyłyśmy
o 1 kilogram wagi, załadowano
nas do wojskowych ciężarówek
i wyruszyliśmy w daleką podróż
do Teheranu, przez góry Elburs.
Wozy, prowadzone przez wprawnych perskich kierowców, wspinały się mozolnie po stromych,
niezliczonych pętlach serpentyn.
Długo trwała ta uciążliwa podróż
w upale i tłoku. Po przybyciu
do Teheranu rozlokowano nas w
namiotach, a część w ogromnej
sali. Sypialiśmy na podłodze.
Mieliśmy za posłanie koc i małą
poduszkę. Mnie i moim siostrom
nie chciało się jeść, bo żołądki
nasze były skurczone, a wątroby
chore. Tu spotkałam wiele znajomych dziewczynek z moich
rodzinnych stron. W listopadzie
1942 roku, po miesięcznym pobycie w Teheranie, odstawiono
nas do Isfahanu, dawnej stolicy
Iranu, gdzie zamieszkałyśmy w
zakładach. Mnie przypadł Zakład
Nr 6, który pomieścił 300 dziewczynek. Ta dzielnica Isfahanu
nosiła nazwę Dżulfa. Moje młodsze siostry umieszczono każdą w
innym zakładzie. Chłopcy znajdowali się w innej części miasta.
Wygląd nasz był godny pożałowania ważyłam 35 kilogramów,
ale rozpoczęło się dla nas życie
ustabilizowane. Otwarto szkoły
dla dzieci i młodzieży. Upokarzający był dla mnie zanik pamięci
z powodu awitaminozy, mimo
to dawałam sobie radę w nauce.
Nasz zakład był ogrodzony wysokim, grubym murem z bramą

/ Dzieci z Pahiatua, fot. Polish Childrens Reunion Committee
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wszyscy wybiegli na pokład z
zainteresowaniem wołając: Nową
Zelandię widać! Krajobraz prześliczny, pagórki pokryte zielenią
i domki przyczepione do zboczy.
Piękno naturalne, niby uśmiech
Boga, mawiano. Rankiem następnego dnia okręt zacumował.
Na brzegu czekały na nas tłumy
uśmiechających się ludzi. Powiewały flagi polska i nowozelandzka. Na statku powitał nas sam
premier Peter Fraser oraz konsul
polski dr Kazimierz Wodzicki z
małżonką.

/ Dzieci z Pahiatua, fot. Polish Childrens Reunion Committee2

wejściową stale zamkniętą, przy
której przeważnie siedział stary
stróż, a gdy zaszła potrzeba dyżury miały starsze dziewczęta. Wychodzenie do miasta w pojedynkę
było zabronione, bo to groziło porwaniem. Kilka starszych dziewcząt zginęło, a po upływie roku
jedna z nich odnalazła się była
wyrzucona na ulicę z dzieckiem.
Kilkanaście kroków od naszego
zakładu znajdowała się katedra
ormiańska kościoła rzymsko-katolickiego, w której modliłyśmy
się i uczęszczałyśmy na polskie
nabożeństwa. Bardzo lubiłam
modlić się w tej pięknej świątyni,
która swoim artystycznym wystrojem, przy pięknych śpiewach
i podniosłych nabożeństwach
wznosiła duszę do Boga. Tu skupiało się życie religijne dzieci. Tu
postawiono tablice dziękczynne
Matce Boskiej za wybawienie
nas z nieludzkiej ziemi. W Rosji
Pan Bóg chronił mnie od chorób.
Widocznie miał względem mnie
jakieś ukryte plany, a teraz musiałam odpokutować, bo organizm
był wycieńczony. Dwa miesiące
leżałam w szpitaliku na zapalenie
stawów. Zapadłam na malarię, a
następnie na świnkę. Wyglądałam
jak świeca woskowa dziewczynki uciekały ode mnie, myśląc, że
jestem chora na gruźlicę. Wraz z
moją siostrą Marysią oddano nas
do sanatorium, pod opiekę Sióstr
Urszulanek, gdzie przebywałam
sześć miesięcy. Życie w Iranie
płynęło nam cicho i spokojnie.
W 1943 roku wstąpiłam do
Związku Harcerzy Polskich.
Uczyłam się języka angielskiego.
Piękny był Isfahan, miasto mojej
młodości. Poznawałyśmy obyczaje Persów, biorąc dla siebie to,
co dobre. Dwa razy w tygodniu
wożono nas na basen i do łaźni.
Arcybiskup Marina wynajął siedem autokarów, żeby nam umożliwić zwiedzenie starych, wspaniałych zabytków isfahańskich.
Czas upływał na nauce, ćwiczeniach harcerskich i polskich tańcach ludowych w strojach regionalnych. Urządzałyśmy Jasełka i
występowałyśmy w teatrze. Często odwiedzali nas różni dostojnicy, kościelni i świeccy był też i
szach Iranu ze swoją świtą. Siostra Stella (3-cia od lewej) z siostrą przełożoną, krewnymi i przyjaciółmi na obchodach 50-letniej

rocznicy swoich ślubów zakonnych, w klasztorze Sióstr Nazaretanek w Warszawie. Pewnego
dnia przyszła smutna wiadomość,
że zginął tragicznie generał Władysław Sikorski, naczelny wódz
i premier Rządu Polskiego na
Uchodźstwie. Wszystkie wybuchłyśmy głośnym płaczem. Ze
śmiercią generała straciłyśmy
nadzieję na powrót do wolnej ojczyzny. Znałyśmy wszystkie wiadomości o walkach naszych żołnierzy na różnych frontach świata
z najmniejszymi szczegółami.
Bardzo przeżywałyśmy Powstanie Warszawskie, wspierając walczących naszymi modlitwami.
Radowałyśmy się w uniesieniu ze
zwycięstw, zwłaszcza pod Monte
Cassino. Spokojny tryb życia dobiegał końca. Po prawie trzech
latach trzeba było opuścić ten
gościnny kraj. Polska ludność
zaczęła się powoli rozjeżdżać we
wszystkie strony świata. Byłam
zapisana na trzeci transport do
Afryki, ale z powodu zakaźnej
choroby oczu (jaglicy) u moich
sióstr, musiałam zostać, opłakując rozstanie z koleżankami i
czekając z niepokojem na swoją
kolej wyjazdu. Wszystkie kolonie
angielskie były już przepełnione i
dla nas pozostałych nie było tam
miejsca.
Nowa Zelandia zaprasza
Dzięki życzliwości premiera Petera Frasera Rząd Nowej Zelandii wysłał do Polskiego Rządu
na Uchodźstwie zaproszenie na
przyjazd polskich dzieci do ich
kraju. Wiadomość ta zrobiła na
mnie wielkie wrażenie. Jak to?
Zamiast zbliżać się do Polski, to
ja się oddalam na koniec mapy
do Nowej Zelandii? 27 września
1944 roku opuściliśmy Isfahan,
jadąc autobusami do Sułtanabadu, gdzie znajdował się obóz
wojska amerykańskiego i gdzie
przyjęli nas bardzo gościnnie.
Dalej jechaliśmy pociągiem do
Ahwazu na dwudniowy postój.
Zachwycałam się pięknym krajobrazem. Potem udaliśmy się
pociągiem do irańskiego portu
Chorramszahr. Wsiedliśmy na
bardzo niewygodny angielski statek towarowy. Pożywienie było
liche i chorowaliśmy na morską
chorobę. Spaliśmy na pokładzie,
a rano trzeba było wszystko szyb-

ko sprzątać, bo pokład polewano morską wodą. 5 października
wypłynęliśmy na Zatokę Perską
[we wspomnieniach innych autorów daty się różnią], a potem na
Morze Arabskie. Siódmego dnia
podróży morzem, dotarliśmy do
Bombaju, wielkiego portu w Indiach. Nie wolno nam było zwiedzać miasta, ponieważ był to czas
wojny. Przesiedliśmy się do olbrzymiego transportowca, okrętu
amerykańskiej floty USS General Randall. Załoga i żołnierze
nowozelandzcy, powracający do
swego kraju, przyjęli nas bardzo
serdecznie, opiekując się dziećmi
jak ojcowie lub bracia, obdarzając
słodyczami. Braterstwo między
naszymi narodami powstało na
froncie zachodnim w czasie wojny. Pomieszczenia na tym okręcie
były luksusowe w porównaniu z
poprzednim statkiem. Każdy miał
łóżko-hamak, były umywalki,
prysznice z gorącą wodą i jedzenia pod dostatkiem. Z Morza
Arabskiego wypłynęliśmy na
Ocean Indyjski. Upał stawał się
coraz większy, aż 24 października
przepłynęliśmy równik i klimat
zaczął się zmieniać. Płynęliśmy
pod eskortą, chroniącą nas przed
japońskimi łodziami podwodnymi mimo to nasz okręt był zawadzony torpedą. Słychać było
strzały, syreny wyły na alarm,
wrażenie pełne trwogi i niepokoju. Żołnierze mówili, że ocaleliśmy dzięki modlitwom dzieci.
Codziennie na pokładzie ksiądz
Michał Wilniewczyc odprawiał
mszę św. i udzielał sakramentów. Przez blisko trzy lata nasze
oczy patrzyły na
żółty, pustynny
krajobraz
perski, potem na
niekończącą się
dal morską, więc
gdy wpłynęliśmy
do zatoki Melbourne, z radością
ujrzeliśmy ląd
Australii pokryty
zielenią. Po kilku
dniach, 31 października, dopłynęliśmy do
zatoki Wellington, stolicy Nowej Zelandii i
ujrzeliśmy obraz
jak z bajki. Chociaż było zimno,

Panie z Czerwonego Krzyża,
wojskowi i harcerze zajęli się
rozlokowaniem nas w wagonach,
podano nam posiłki. Przez całą
sześciogodzinną jazdę pociągiem
do obozu w Pahiatua, przy każdej
stacji witali nas dorośli i dzieci,
machając do nas chusteczkami
i podając nam kwiaty. Wszędzie
wesoło, malowniczo, powietrze
pachniało zielonością. Obóz był
doskonale zorganizowany oraz
zaopatrzony przez wojsko nowozelandzkie i ochotników z okolic.
Nazwa obozu brzmiała Polish
Children s Camp, czyli Obóz Polskich Dzieci. Nowe życie Moje
pierwsze wakacje w Nowej Zelandii miały miejsce w mieście
Wanganui u rodziny państwa
Morgan. Starali się oni uprzyjemnić mi każdy dzień. Zapoznałam się z okolicą, miastem i jego
piękną rzeką. Oglądałam śliczne
jeziora, niektóre tak głębokie, że
mówiono, iż dno ich znajduje się
w Japonii! Byłam na wakacjach
również u innych rodzin nowozelandzkich. Wszędzie ludzie byli
dla mnie dobrzy i hojni. Zwiedziłam wiele pięknych okolic,
urocze groty, elektrownię, różne
miasta i ich zabytki, malownicze
wybrzeża morskie itp. Z wielkim
bólem serca trzeba było wyjechać
z polskiego obozu i zamieszkać w
stołecznym mieście Wellington.
Było to 20 września 1946 roku.
W hotelu robotniczym nad zatoką
Oriental Bay mieszkałam z trzema Polkami i 76 panienkami różnej narodowości. Rozpoczęłam
pracę w prywatnym zakładzie
krawieckim, do którego dojeżdżałam autobusem. Właściciele
byli zadowoleni z naszej pracy,
a dawne pracownice musiały się
stać gorliwszymi. Niedaleko naszego miejsca zamieszkania, na
wzgórzu, górował kościół św.
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Gerarda, gdzie uczęszczałam na
mszę św. w niedziele i święta. Nasza gorliwość zaraziła koleżanki,
Nowozelandki, które zaczęły
nas naśladować. Zaprzyjaźniłam
się z Samoankami, Maoryskami
i Chinką. Po kilku tygodniach
przyłączyłam się do chóru kościelnego. W tym dobrobycie czegoś mi brakowało. Utwierdziłam
się w przekonaniu o moim powołaniu do zakonu i nie chcąc być w
klasztorze angielskim udałam się
do księdza Platera, który wskazał
mi Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek i załatwił wszelkie formalności związane z podróżą do
Rzymu na studia. Święta Bożego
Narodzenia spędziłam ostatni raz
w Pahiatua, wraz z mymi dwiema
młodszymi siostrami. Zapytałam
je czy mogę wyjechać do zakonu
za granicę. Z bólem serca odpowiedziały: Tak, jeżeli będziesz
tam szczęśliwa, to jedź. 7 maja
1949 roku wsiadłam na okręt pasażerski Rangitiki wraz z kilkoma
dziećmi wracającymi do rodzin
w Polsce, z którymi załatwiono
mi wspólną podróż do Europy.
Opiekę nad dziećmi polecono
nauczycielce, która wracała do
syna. Musiałam ją w tej funkcji
zastąpić, bo przez całą podróż
cierpiała na chorobę morską. Podróż dla niektórych była bardzo
uciążliwa, zaś dla mnie przyjemna. W Panamie otrzymałam listy
od moich sióstr z Nowej Zelandii
i pewnej rodziny najmilsza lektura w czasie podróży morskiej. Po
przeczytaniu listów zatęskniłam i
prosiłam Boga, aby okręt zawinął
w powrotną drogę do mojej ukochanej Nowej Zelandii. Szarpana
byłam na dwie strony, ale łaska
Boża zwyciężyła. W drodze do
Rzymu spotkałam wielu dobrych
i życzliwych ludzi. Dzięki Ci
Boże za wszystko.
P/w wspomnienia pochodzą z
książki “ Dwie ojczyzny Polskie
dzieci w Nowej Zelandii Tułacze
wspomnienia „ Redaktor: Stanisław Manterys Zespół redakcyjny: Stefania Zawada, Halina
Manterys, Józef Zawada (zdjęcia)
Tłumaczyli z języka angielskiego:
Stanisław Manterys, Stefania Zawada, Anna Szatkowska.
Tekst wybrał z okazji 75 rocznicy
przybycia „Syberyjskich sierot”
do Nowej Zelandii, B. Szarwiło
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Moje Kresy
Michał Raczyński cz.1
Eugeniusz Szewczuk

Statystyczny, przeciętny Polak
bez żadnego wysiłku myślowego
jest w stanie podać liczne przykłady bohaterskiej postawy polskiego żołnierza w czasie ostatniej wojny światowej. Przytoczy
bohaterstwo Westerplatte i obrońców Warszawy, opowie o kampanii wrześniowej 1939 roku i bitwie nad Bzurą. Wiele powie o
żołnierzach walczących pod Narwikiem i Tobrukiem, o lotnikach
z Dywizjonu 302 i 303, zdobyciu
Monte Cassino i Powstaniu Warszawskim oraz o przełamaniu
Wału Pomorskiego. Jednak niewielu moich rodaków, zwłaszcza
młodzież, wie jak wyglądał prawdziwy obraz bitwy pod Budziszynem stoczonej wiosną 1945 roku.
Jednej z największych batalii z
udziałem polskiego żołnierza oraz
okoliczności śmierci prawie 8 tysięcy bohaterskich żołnierzy Wojska Polskiego. 16 kwietnia 1945
roku rozpoczęła się wielka operacja berlińska mająca na celu ostateczne zniszczenie hitlerowskiej
potęgi. Berlińska operacja 1 Frontu Ukraińskiego w skład którego
weszły do boju oddziały 2 Armii
Wojska Polskiego. 2 Armii podporządkowano też 1 Korpus Pancerny WP, którego byłem żołnierzem. Trzon tej niezwykłej
operacji stanowiło: pięć dywizji
piechoty, dywizja artylerii przeciwlotniczej, 2 brygady artylerii
przeciwpancernej, brygada saperów; pułki: ciężkich czołgów,
dział pancernych, moździerzy;
jednostek transportu i łączności.
Dla laików wojskowych podam
że, na jedną dywizję piechoty
składało się 3 pułki po minimum

2800 żołnierzy, pułk artylerii lekkiej (1022), samodzielny szkolny
batalion piechoty – strzelecki (
420 ), samodzielny dywizjon artylerii przeciwpancernej ( 220 ), samodzielna kompania zwiadowcza
( 165 żołnierzy), itd. W skład 1
Frontu, oprócz mojego 1 korpusu
pancernego wchodziła jeszcze 2
dywizja artylerii, a nawet jednostki sowieckie: 16 brygada pancerna i 98 pułk artylerii rakietowej,
wyposażony w popularne katiusze. Jednostka była uzbrojona w
dwadzieścia wyrzutni M-13 z rakietami kaliber 132 mm i cztery
wyrzutnie M-8 z rakietami kaliber
82 mm. Dawało to nam razem bez
mała 90.000 żołnierzy, 521 czołgów i pojazdów pancernych, 1736
dział. Większość naszej armii stanowili Polacy, pozostali to inne
narodowości takie jak: Białorusini, Ukraińcy i Żydzi. Dowódca 1
Frontu Ukraińskiego, marszałek
Iwan Koniew postawił przed 2
Armią WP wydawać by się mogło, wcale nietrudne zadanie.
Mieliśmy nacierać powyżej Zgorzelca w kierunku na Niesky (Łużyce), Kleinwelka i Drezno. Jednak priorytetem było osłonięcie
działań całego Frontu od południa. Dowódca 2 Armii gen. Karol Świerczewski, który nigdy
wcześniej nie dowodził związkiem operacyjnym na szczeblu
armii, czy choćby nawet korpusu,
pragnąc zapewne większej chwały polskiego żołnierza, nakazał
zajęcie Drezna już w drugim dniu
naszej ofensywy, nie spodziewając się niemieckiej kontrofensywy. Nadrzędnym celem hitlerowskiego natarcia było odciągnięcie

jak największych sił z głównego
kierunku sowieckiego natarcia,
czyli Berlina. Na więcej nie pozwalały ograniczone środki jakimi dysponowali Niemcy. Oddziały hitlerowskie , w ich szeregach
nie brakowało elitarnych jednostek: Dywizji Grenadierów Pancernych „Brandenburg”, 1 Dywizji Spadochronowo – Pancernej
„Herman Goering”, 2 dywizji
„Grenadierów Pancernych „Herman Goering”, 20 Dywizji Pancernej, 2 i 10 Dywizji Pancernych
SS oraz sformowana o dziwo w
sowieckich jeńców wojennych
600 dywizja piechoty „Rosyjska
nr 1”. Niemieckie oddziały liczyły prawie 50 tysięcy żołnierzy,
300 czołgów, 600 dział. Ich pełna
liczebność nie została ostatecznie
całkowicie rozpoznana przez
szwankujący, przede wszystkim
sowiecki zwiad. Formacje te, chociaż ustępowały nam liczebnością
i siła ognia, przeważały nas jak
się niebawem przekonaliśmy wyszkoleniem, kompetencją i doświadczeniem kadry dowódczej.
Różnica w wyszkoleniu i współdziałaniu z innymi formacjami po
obu stronach była kolosalna.
Wszystkie nasze stanowiska dowódcze, począwszy od szczebla
batalionu wzwyż, obsadzone były
oddelegowanymi oficerami sowieckimi. Sowieci w polskich
mundurach stanowili większość
kadry oficerskiej 2 Armii Wojska
Polskiego, a ich kwalifikacje były
mocno zróżnicowane. Jedno nas
tylko różniło od Niemców - hart,
waleczność i męstwo polskiego
żołnierza. Pierwotna myśl naszego dowództwa, by z marszu przeć
w kierunku Drezna, przyniosła na
początku wymierne efekty. Mimo
zaciekłego oporu Niemców dokonaliśmy głębokiego wyłomu w
hitlerowskiej obronie. Jednakże
nasze
dowództwo
chyba
zbagatelizowało doniesienia o
niemieckim kontruderzeniu na
sowiecką 52 Armię, walczącej na
naszym południowym skrzydle.
Nieprzyjacielskie
oddziały
pancerne idące z odsieczą
Berlinowi, doskonale dowodzone,
korzystając z dobrego rozpoznania
wbiły się klinem pomiędzy
polskie jednostki. Nasze oddziały
2 Armii zostały przedzielone na
pół i główne siły szybko znalazły
się w okrążeniu. Mój 1 korpus
pancerny zamiast być skierowany
do
pomocy
zagrożonym
jednostkom, otrzymał rozkaz
natarcia na Drezno. Przerwane
zostały linie zaopatrzenia, zaczęło
brakować
amunicji,
przede
wszystkim paliwa dla czołgów.
Za plecami i dosłownie przed
oczami mieliśmy już tylko wroga.
W owym czasie byłem już zastępcą dowódcy zwiadu 15 batalionu
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/ Mama Michała - Maria Raczyńska zd.Koźmenko

saperów, w stopniu chorążego.
Otrzymaliśmy niezwykle ważne
zadanie prowadzenia obserwacji i
ubezpieczania przedpola walk toczących się na południe od Drezna. Mieliśmy wykryć stanowiska
artylerii przeciwnika i bazę jego
grupy rozpoznawczej, gdyż ta dawała się nam szczególnie we znaki w ostatnich godzinach walk.
Swój punk obserwacyjny mieliśmy pod niewielkim nasypem.
Prowadziłem obserwację wspólnie z moimi kolegami których poznałem w ubiegłym roku podczas
pierwszego szkolenia wojskowego w Berdyczowie. Zwiad stanowili: chor. Michał Raczyński, pochodzący z Zieliniec powiat

Borszczów – lat 22, szer. J. Banach z Borszczowa, mający wówczas około 50 lat oraz szer. Kazimierz Kulczycki s. Antoniego z
Zabłotówki powiat Borszczów,
województwo tarnopolskie – lat
24. W tym momencie na przedpolu nie działo się nic szczególnego,
działa ucichły. Po chwili od strony niemieckiej nadleciał niewielki samolot. W pierwszym momencie
nikt
z
nas
nie
przywiązywał zbytniej uwagi do
lecącego samolotu. Jednakże, gdy
samolot zatoczył koło, obniżył lot
i puścił serię z karabinu w naszą
stronę, dopiero wtedy poczuliśmy
grożące nam niebezpieczeństwo.
Focke – Wulf, zwany przez Niem-

/ Brat Michała Mieczysław z ojcem Stanisławem Raczyńskim
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ców Stosser – krogulec, taki niewielki nazwany przez nas „kukuruźnik”, powtórnie przeleciał nad
nami rażąc ogniem z pokładowego karabinu maszynowego. Najwidoczniej w świecie używany
był do lotu rozpoznawczego, zauważył nieprzyjacielski punk
zwiadowczy i postanowił nas zlikwidować. Nie mieliśmy żadnej
możliwości ucieczki bądź wycofania się w bardziej dogodne do
ukrycia miejsce. Niemiecki pilot
powtórnie zawrócił maszynę i powtórzył ostrzał naszych pozycji.
Wpakował w nas cały chyba zapas pokładowej amunicji, prosiłem tylko Boga, aby to już się
skończyło. Kule świstały z każdej
strony, mokra jeszcze o tej porze
roku ziemia rozbryzgiwała się na
wszystkie strony. Kolejnego nawrotu już nie było, odleciał tam
skąd przybył. Natychmiast z szer.
Banachem podrywamy się z miejsca, by zmienić miejsce w razie
ewentualnego kolejnego ataku z
powietrza. Kazik wstawaj – krzyczę do Kulczyckiego, dając mu
tym samym rozkaz do odwrotu.
Szeregowy Kazik nie zrywa się,
jedynie skulony w pół zaczyna
coś grzebać przy swojej nodze.
Okazało się, że plecy ma poranione w kilku miejscach, znacznie
gorzej wyglądała jego stopa.
Chłopaki u mnie już po wojnie –
rzekł tylko. Zerwałem się na równe nogi, gdyż w oddali zobaczyłem wojskowy gazik poruszający
się po pobliskiej drodze. Jechało
nim dwóch sowieckich oficerów,
mamy rannego wykrzyknąłem.
Давай – odpowiedział jeden z
nich, zabrali go do najbliższego
szpitala polowego. Za waleczność
wykazaną na polu bitewnym szer.
Kazimierz Kulczycki z Zabłotówki k. Borszczowa w dniu 4 maja
1945 roku odznaczony został
Krzyżem Walecznych, potem Medalem za udział w walkach o Berlin, srebrnym Medalem Zasłużony na Polu Chwały. Powróciliśmy
z działań zwiadowczych do sztabu i zameldowałem dowódcy mjr
Dąbkowi o wykonaniu rozkazu.
Poszło nas trzech, wróciło dwóch.
Co z trzecim, zapytał dowódca?,
został ranny – odparłem. Po wojnie Kazik Kulczycki odnalazł
swoich w Pępicach powiat Brzeg i
tam też zamieszkał. Ożenił się z
Marią Kordek, wychowali dwie
córki. Rany odniesione na wojnie
dawały się we znaki, chorował.
Zdążył jeszcze odebrać przyznany mu Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski,
zmarł w 1975 roku.
To co nastąpiło potem pod Dreznem i Budziszynem, przypominało senny koszmar.
C.d.n.
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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Pamiętnik kpt. Mariana Strzetelskiego
Wierzę, że naród polski będzie jeszcze kiedyś
naprawdę mądrze i długo szczęśliwy…(3)
Opracowanie: Piotr Strzetelski

Prezentuję Państwu trzecią
część opowieści – pamiętnika napisanego przez bratamojego
pradziadka Mariana Strzetelskiego, który brał udział w obronie TwierdzyPrzemyśl w okresie
I wojny światowej. Kolejna część
opowiada o przygotowaniach do
obrony Twierdzy, wycince lasu,
budowie okopów i schronów,
ciężkiej wyczerpującej pracy
żołnierzy oraz propagandzie austriackiej. Zapraszam do lektury.   Przemyśl, 5.IX.1922              
Nie pisałem wspomnień przez te
kilka dni bom przecież u Ciebie
bawił Cesiulko Najmilsza. Bardzo mi przykro było żegnać się
wczoraj z Tobą, tym bardziej, że
nie wiedziałem, czy prędko będę
mógł do Ciebie przyjechać. Miałem już zamiar dziś jeszcze odpiąć
dystynkcje oficerskie i kupić sobie
czapeczkę „dżokejkę” cywilną, by
nie narażać się w mundurze na
nieprzyjemności z powodu szabli.
Dzisiaj przecież, według rozkazu,
upłynął termin, po którym wszyscy
oficerowie mieli obowiązkowo zakaz chodzenia bez szabel. Ja szabli
nie kupię, o ile nie będę wiedział
na sto procent, że w armii pozostanę. Bez munduru przecież nie
mógłbym się pokazać Mamusi,
by biedaczka nie przypłaciła tego
zdrowiem, myśląc, że jestem bez
posady, bez chleba. Na szczęście
zabrakło szabel, a wojskowa spółdzielnia oczekuje przybycia transportu nowych dopiero za parę dni.
Mogę więc dalej chodzić ubrany
jak dotąd i już pojutrze do Ciebie
znowu przyjechać.                Gdy po
rozstaniu z Tobą wsiadłem do pociągu, nie mogłem w ogóle zasnąć.
Choć w płaszczu nie było mi zbyt
gorąco nie mogłem zmrużyć oka.
Ciągle myślałem o Tobie. Deszcz
nieustannie padał. Wysiadłem na
dworcu w Przemyślu i nim dotarłem do koszar byłem cały mokry.
Sprało mnie tak porządnie, że
nawet przemoczyłem trzewiki i
spodnie. Gdy dotarłem do mieszkania rzuciłem się na łóżko i spałem tak ze 3 i pół godziny. Trochę
mało. Gdy wstałem oczy dalej zamykały się same. Jednak wiedziałem, że już czas rozpocząć solidne
urzędowanie.               
Dzisiaj otrzymałem od Jurka [1] telegram następującej treści: ‘Jeżeli
decydujesz przyjechać koniecznie
zaraz. Jerzy.’ Może też zdecyduję
się pojechać, choć bardzo nie chcę
być tak daleko od Ciebie, kochana. Poza tym Jerzy swym ostatnim
listem dotknął mnie strasznie, a
na moją wyjaśniającą odpowiedź
nic mi nie napisał. Muszę jednak
na coś się zdecydować, więc jeśli
lepszej posady i w dodatku bliżej Lwowa nie znajdę przyjmę,
ją od Jurka. Czekam jeszcze do
poniedziałku lub wtorku, może
jak odpowiedź nadejdzie, to może
we środę pojechałbym do Jasła.
I właśnie w ten sposób Jurkowi
odpiszę. W każdym razie w sobotę
będę we Lwowie na mszy żałobnej
za moich śp. Rodziców i Twojego
śp. Ojca. W dalszym ciągu jestem

jeszcze bardzo nie wyspany więc
i niezbyt dużo będę dziś pisał.
Zresztą co do naszych planów na
przyszłość muszę się koniecznie z
Tobą osobiście porozumieć i sprawę omówić.               
Dzisiaj około dziewiątej, w drodze
do Lwowa na targi wschodnie, a
potem dalej do Rumunii, przejechał przez Przemyśl pociąg ‘Naczelnika Państwa’. Podobno na
całej długości przejazdu, wzdłuż
torów, co 200 kroków ustawiono
człowieka z Policji Państwowej.
Bardzo dziwnie to wyglądało.              
Wracam w końcu do właściwego
celu mojego pisania, czyli moich opowieści o sprzed ośmiu lat
.                               W pierwszych
dniach września 1914 roku rozkazem komendy głównej Twierdzy
Przemyśl, z całym moim oddziałem zostałem przydzielony do
Szefostwa Inżynierii i Saperów
w Przemyślu. Od tego momentu
miasto zaczęło się dość szybko
fortyfikować. Gdy z początkiem
sierpnia przybyliśmy tam, okazało
się, że obrona Twierdzy nie była
do końca przygotowana. Przed
fortami rowy były przeważnie
porośnięte trawą i różnymi chaszczami, częściowo też zasypane,
niektóre skarpy pozsuwały się, zaś
przedpole było mocno zarośnięte.
Okopy pomiędzy fortami prawie
nie istniały, zaś drutu kolczastego
prawie w ogóle nie było widać.
Nie należy zapomnieć, że te porośnięte forty w samym centrum
Twierdzy od miasta Przemyśl były
oddalone o około 8-9 km i gdyby
Moskale byli w tym czasie podeszli pod samo miasto, to z pewnością dość szybko zdobyli by go,
tak było źle ufortyfikowane.               
Twierdza Przemyśl miała trzy
pierścienie, trzy linie obronne.
Pierwszy, zewnętrzny miał ponad
40 km obwodu i składał się z 15
fortów głównych, które zbudowane były ze stali i betonu oraz
cegły, a wstępu do nich broniły
fosy oraz rozmieszczone wokół
strzelnice [2]. Drugi pierścień był
usytuowany przed pierwszym i
zahaczał o zewnętrzne forty, oddalone od niego o kilkanaście kilometrów. Ten pierścień zaczęto dopiero teraz urządzać. Przeważnie
były to rabaty ziemne i drzewne.
Wszędzie okopy, reduty, ściany z
drutu kolczastego i ukryte dostępy
do okopów. Gdzieniegdzie tylko
dało się zauważyć forty murowane.                Parę tygodni później
zostałem skierowany do Fortu Borek [3] usytuowanym przy Lwowskim gościńcu. Fort ten blokował
dostęp do Twierdzy od strony Medyki czyli drogi na Lwów wraz z
koleją i bronił dostępu do Fortu
Hurko [4]. Zadaniem naszym było
urządzenie baterii Łapajówka [5],
wchodzącej w skład Fortu Borek.                
W wielu miejscach do których
zostaliśmy skierowani, przed
przygotowywanymi okopami rósł
gęsty, stary las. Dowództwo rozkazało więc usuwać takie przeszkody, by utrudnić podejście
nieprzyjacielowi, a ułatwić obronę

naszym żołnierzom. W ten sposób, mając dodaną do pomocy
cywilną kompanię roboczą wyciąłem w pień w ciągu niespełna
czterech godzin około 40 morgów
lasu. Nie zwracaliśmy przy tym
uwagi ani na fakt czy są to stare
kilkusetletnie drzewa, czy młode
mające dopiero kilka lat młodniki.
Ich wartość też nie miała znaczenia. Byle prędzej wyciąć byle więcej. Zwłaszcza na stokach praca
szła nad wyraz sprawnie i szybko.
Najpierw niżej podcinano piłą
parę mniejszych drzew, a następnie wyżej rosnące stare, rozłożyste
i wysokie drzewa podcinano aż do
skutku i wykorzystując przy tym
wiejący wiatr zwalano w kierunku tych mniejszych nadciętych.
Powstawał wtedy efekt domina.
Zwracano przy tym uwagę, by
drzewa padały wierzchołkami w
kierunku, z którego mógł w przyszłości nacierać nieprzyjaciel. Po
tej rzezi drzew drobne gałęzie
odcinano od głównego pnia, a
grube konary zostawiano, ogławiano i zaciosywano na ostro. W
ten sposób tworzyliśmy naturalne
zasieki. Drobne obcięte gałęzie i
liczne liście trzeba było wygrabić
spod zasiek, wywieźć na otwarte
pole i spalić. Praca była dość ciężka. Z powodu znacznego oddalenia od Fortu Lipowica [6] , gdzie
kwaterowaliśmy, obiad zazwyczaj
jadaliśmy wieczorem, po powrocie z pracy. Wtedy też dopiero
dane nam było umyć się i odpocząć. Mój poczciwy adiutant Jan,
nie lenił się i codziennie chodził
do centrum Przemyśla, odległego od Lipowicy o około 10 km.
Przynosił mi stamtąd bułki, szynkę, butelkę piwa i ze dwa funty
świeżych owoców. Po powrocie z
pracy, zamiast obiadu, zjadałem w
menaży w Lipowicy sutą kolację.
Moi żołnierze zaś w czasie pułkowej godzinnej przerwy obiadowej
zazwyczaj piekli na ognisku ziemniaki i tym się posilali.                Do
końca listopada 1914 roku byłem
wciąż to w dyspozycji pułku, to
szefostwa Inżynierii. W okolicy budowaliśmy z okrąglaków
i desek drogi dojazdowe, kopali
studnie. Wybudowaliśmy również
dwa duże drewniane schrony ziemią przykryte. Jeden z przeznaczeniem dla dowództwa pułku, a
drugi dla kancelarii. Schrony te
były bardzo dobrze zamaskowane i ukryte, wejścia niewidoczne.
Miały drewniane, strugane podłogi i ściany, a wyposażone były we
wszelkie wygody. Wykonaliśmy
również inne dwa duże schrony
przeznaczone dla dwóch kompanii, jednak z braku czasu zostały mniej elegancko urządzone i
wyposażone jak te dla dowództwa pułku. Naszym dziełem były
również pułkowa kuźnia i stajnia,
które zostały wykonane bardzo
porządnie. Postawiliśmy również
chyba kilkadziesiąt „wygódek”
z podwójnych ścian plecionych
z wikliny, wewnątrz ocieplanych
sianem. W różnych stronach twierdzy doprowadziliśmy do porządku
okopy. Oczyściliśmy je i zama-

skowali przedpola, ufortyfikowali
również jedną redutę ziemną, a w
kilkunastu miejscach założyli sześcio i dwunasto krotne przeszkody
z drutu kolczastego. Wszystko to
wykonywaliśmy mieszkając w Lipowicy, dokąd wracaliśmy przeważnie późnym wieczorem czy
nawet w nocy, okrutnie zmęczeni
i głodni.               
Mój adiutant Jan nie opuszczał
mnie na krok i mimo mojego zakazu wciąż przynosił mi sute śniadania, które konsumowałem w porze
obiadowej. Było mi trochę wstyd
przed moimi żołnierzami, że oni
zwykle są bez obiadu, a ja zajadam się chlebem z szynką i owocami. Jednak poważny zazwyczaj
Jan twierdził, że tak źle nie jest
gdyż każdy żołnierz codziennie
zabiera ze sobą na zajęcia i chleb
i po kilkanaście ziemniaków, które
potem w czasie przerwy, na ognisku piecze. Wstydzić się więc nie
mam czego, gdyż oni wcale nie
gorzej żyją ode mnie. Cóż więc
maiłem robić. Musiałem poddać
się tej prostej filozofii Jana, tym
bardziej, że im dłużej próbowałem oponować tym On częściej
twierdził, że nie mam prawa lekceważyć swojego zdrowia i jako
dowódca powinienem odżywiać
się zdrowo.               
Widzisz więc moja kochana Czesiu, komu teraz masz w pewnej
mierze do zawdzięczenia, że Jan
stojąc nade mną „jak kat nad
skazańcem” nie dopuścił do tego
bym, w tych ciężkich miesiącach
wojskowej mitręgi schudł i zapadł na zdrowiu. A jaki ten Jan
był po swojemu nieraz komicznie
praktyczny. Otóż pewnego razu
byłem mocno zakatarzony i na
planowaną robotę saperską zabrałem ze sobą tylko dwie nieduże
jasne chusteczki do nosa, które w
krótkim czasie zużyłem. Gdy Jan
przyniósł mi jak zwykle śniadanie,
powiadam mu, że musi mi kupić
z tuzin porządnych chusteczek,
które nadadzą się na słotną pogodę. Za niedługo więc rzeczywiście
Jan przyniósł mi tuzin ciemno kolorowych, mocnych chusteczek,
ale przeznaczonych dla tych, co
zażywają tabaki i oświadczył, że
dlatego takie kupił, bo są praktyczne i mocne, nie zniszczą się
w trakcie używania w warunkach
bojowych tak szybko jak słabsze,
białe. W towarzystwie zaś innych
oficerów mogę używać porządne
białe. W pierwszej chwili chciałem mocno go zbesztać za niepotrzebny wydatek, jednak szczerość z jaką mówił o tym rozbroiła
mnie i zaniechałem tego. Zresztą
okazało się potem, że chusteczek
tych wystarczyło na cały mój pobyt w niewoli rosyjskiej, a nawet
i dłużej, gdyż przywiozłem je ze
sobą z powrotem, gdy w końcu po
ośmiu latach tułaczki powróciłem
do Polski z „bolszewi”.               
Bardzo często gdy po całodziennej
pracy wracałem pod wieczór na
kwaterę mocno zmęczony, marząc
jedynie o suchym i ciepłym łóżku,
Jan tak długo „gderał”, że w końcu
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zmuszał mnie do zjedzenia ciepłego posiłku w wojskowej stołówce.
Przy tej całej swojej trosce o mnie
był nad wyraz uczciwym, wielce
zaradnym i prostolinijnym człowiekiem. Nigdy nikogo nie oszukał, ale też i potrafił upomnieć się
o swoje. Starałem się więc jak mogłem doceniać zawsze jego wysiłki i robiłem tak by Mu ze mną było
dobrze.               
Pewnego razu dawny „Zugsführer”, a później „Feldfebel” [7]
- Ukrainiec K., który sprawował
zarząd nad moim oddziałem, zaczął żołnierzy moich oszukiwać
i kucharzowi kazał sobie specjalnie i obficiej gotować oraz jakieś
„frykasy” szykować. W dodatku
tych, którzy mu się sprzeciwiali
zaczął zastraszać i szykanować.
Wówczas Jan zameldował mi o
tym wszystkim, sugerując bym
pozbawił Go funkcji szefa oddziału. Tak też uczyniłem. Odebrałem
Ukraińcowi klucze od spiżarni
i spichlerza i od tego czasu sam
układałem menu dla oddziału, a
i żołd też sam wypłacałem moim
żołnierzom. Wkrótce też przekonałem się, że mój nieoceniony Jan
często, w trakcie mojej nieobecności zastępował mnie w oddziale. Gdy np. któryś z żołnierzy na
skutek swojej lekkomyślności czy
niedopatrzenia coś źle wykonał
lub po prostu zapomniał, wówczas Jan tak długo Go dopytywał i
tłumaczył, aż żołnierz ów pokajał
się i przyrzekł poprawę. Ja jednak
dowiadywałem się o tym od Jana
dopiero jakiś czas później. Przy
wydawaniu posiłków żołnierzom
starałem się być zawsze obecny i
pilnowałem by nie było faworyzowania jednych kosztem drugich,
ulubieńców kucharza. Dość często
starałem się otrzymać dodatkowe
przydziały dla mojego oddziału.
Dzięki temu, że ppłk. Gilli darzył
szczególną sympatią nasz oddział
i w pismach kierowanych do dowództwa pułku zawsze nas chwalił i wskazywał jako wzór do naśladowania innym, więc te „ekstra
wrzuty” dla moich ludzi udawało
mi się czasem uzyskać.                W
swoim oddziale miałem dobrych
stolarzy, tokarzy, ślusarzy i kowali, więc oni to w wolnych chwilach
wykonywali przeróżne sprzęty
codziennego użytku dla naszych
oficerów. Były to różnego rodzaju kufry, kuferki, krzesła, taborety,
laski, znakomite wprost narty czy
użyteczne w zimie sanki. Za wykonane zamówione sprzęty otrzymywali oczywiście jakieś wynagrodzenie. W czasie drugiego
oblężenia Twierdzy Przemyśl gdy
coraz gorzej zaczęło się dziać z zaprowiantowaniem oddziału, każdy
z moich rzemieślników składał
połowę ekstra zarobionych pieniędzy na ręce wybranego spośród
żołnierzy skarbnika, który zapisywał w książeczce kasowej nazwiska i otrzymane kwoty. Poza tym
wszyscy żołnierze oddawali również część swojego żołdu z przeznaczeniem na zakup niezbędnych
artykułów żywnościowych, czym
zajmowała się specjalnie wybrana
w tym celu komisja. W ten sposób
zakupioną żywność magazynowano w spichlerzu. Przez cały ten
czas zarządzałem i wydawałem
żywność osobiście i czuwałem
nad tym by wystarczyło jej na jak
najdłuższy czas. Gdy pod koniec
drugiego oblężenia twierdzy przez
Moskali było już naprawdę bardzo
źle z pozyskaniem jakiejkolwiek
żywności, to jednak mimo wszyst-
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ko, dzięki licznym znajomościom,
drogą nieoficjalną, udawało się
nam jeszcze nie jedne zapasy wydostać z mocno strzeżonych magazynów żywnościowych. Był w
tym bardzo pomocny nasz nowy
zarządca „menaży”, z pochodzenia Czech, który tylko sobie znaną
drogą potrafił „załatwić” zapasy
ryżu lub mąki oraz kawy i mydła, a nieraz i wódki. Tak też dość
wolno ale stale nasze zapasy żywnościowe powiększały się. Cały
czas sprawowałem nad nimi pieczę i codziennie rozchodowałem
je bardzo ostrożnie uważając, by
i na najczarniejszą godzinę wystarczyły dla wszystkich moich
żołnierzy. Wkrótce dość szybko
dało się zauważyć, wzbogacenie
naszych zapasów w porównaniu z
innymi oddziałami. Bardzo często
zarówno w początkach oblężenia
jak i później już w miesiącach zimowych, gdy wracaliśmy na kwatery dość późno w nocy, okrutnie
zmęczeni ciężką pracą i daleką
drogą, zawsze zwracałem uwagę
by być obecnym przy wydawaniu posiłków dla moich żołnierzy
i pilnować porządku i patrzeć by
wszyscy zawsze otrzymywali
jednakowe racje żywnościowe.
Zdarzało się często, że posiłki
wydawane były i dla ponad 300
ludzi, gdyż stołowali się nie tylko
zwykli żołnierze ale i liczni ordynansi, posłańcy, żandarmi polowi
czy specjalne patrole wojskowe. I
wszyscy głodni, a porcje nie zbyt
duże, jednakowe. Gdy w końcu
wydawanie posiłków dobiegło
końca, wówczas dopiero mogłem
pójść do stołówki oficerskiej by
się posilić. Ponieważ z różnorakich robót część żołnierzy wracała
czasami wcześniej, a inna część
nawet późno w nocy, więc racjonalnego porządku dnia nie dało się
ustalić. Dlatego też moim żołnierzom pozwoliłem na zwracanie
się do mnie ze swoimi prośbami
czy zażaleniami w każdej wolnej
chwili, bez oficjalnego raportu.
Gdy np. widziałem, że któryś z
żołnierzy jest przeziębiony, mocno zmęczony lub ma problemy z
żołądkiem wówczas sam kazałem
mu zostać w baraku, by mógł w
miarę swoich sił i możliwości
wykonać jakąś lżejszą pracę, odpocząć i wydobrzeć. Wówczas
taki :”chory” delikwent prostował
gwoździe, strugał drewniane łyżki
czy wykonywał kołki do butów,
których zawsze brakowało w intendenturze. W ten sposób wszyscy mieli jakieś zajęcie, nie nudzili
się i nie myśleli o ucieczce.               
Na moją propozycję awansowania żołnierzy nasz dowódca ppłk.
Paweł Gilli zamianował mi dwie
pary szarż, tak że w zimie na 54
żołnierzy miałem aż 35 wyższych
stopniem, w tym kilku feldfebli,
między innymi Ukrainiec K., oraz
ślusarz Polak Cisek, jak również
sześciu zugsführerów oraz kilku
kapralów i gefreiterów. Wprawdzie już przy drugim mianowaniu
przeprowadzonym wśród moich
żołnierzy, Gilli, który w tym czasie
został już awansowany do stopnia
pułkownika, oponował trochę mówiąc, że kompania nasza będzie
miała szarż grubo ponad normę i
nie będzie kto miał pracować w
oddziale, gdy będą sami podoficerowie. Jednak na skutek moich
usilnych zapewnień, że mianowanie żołnierza podoficerem jest formą jego wynagrodzenia za ciężką
pracę oraz sumienne i rzetelne
podejście do wykonywanych obo-
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/ Jednoroczny kurs w szkole Ochotników w 11 Baonie Pionierów (Saperów) w Pradze Czeskiej w latach 1899/1900. Stoją od lewej –
tytularny Feldfebel Marian Strzetelski (bez czapki), Josef Ignac, Knobloch, Vrtel, siedzą od lewej Jozef Nosek (w okularach), Alfred
Hosek, Zigfried Fleischof, Hulva, Marceli Marcinkowski. Marian Strzetelski urodzony 20 marca 1880 roku w Stanisławowie mając lat
19 wstąpił w dniu 6 października 1899 roku jako ochotnik do CK regularnego wojska austriackiego i został przydzielony do 11 Baonu
Saperów w Szkole dla Jednorocznych Ochotników. Dnia 11 lipca 1900 roku uzyskał stopień kaprala, 22 września 1900 roku stopień
sierżanta, zaś 1 października 1900 roku złożył egzamin na oficera rezerwy uzyskując wynik odpowiedni.

wiązków służbowych, oraz że taki
wyróżniony żołnierz będzie musiał
nawet jeszcze lepiej i mocniej się
starać by podołać swoim obowiązkom i służyć przykładem innym
zwykłym szeregowcom, udało mi
się przekonać dowódcę i awanse
zostały zatwierdzone. Pułkownik
nigdy tego nie żałował, gdyż nieraz miał możliwość przekonać się
o tym osobiście w trakcie przeprowadzania licznych inspekcji naszej kompani.               Najlepszym
lekarstwem dla wszystkich żołnierzy cierpiących na tęsknotę za bliskimi i rodzinnym domem oraz żal
i codzienną ogarniają ich apatię,
które przecież bardzo szybko mogłyby zabić ich siły oraz chęć do
pracy i wykonywania rozkazów
przełożonych, było nie dopuścić
by się nudzili. Dlatego też jako ich
przełożony zawsze wymagałem od
moich żołnierzy dużo. Codziennie
starałem się zająć ich w zwykłej
pracy czy szkoleniu, nie zapominając oczywiście o pochwałach z
dobrze spełnionych obowiązków.
Praca to najlepszy środek przeciw tęsknicy i czarnym myślom,
więc zarówno ja jak i moi żołnierze pracowaliśmy bez ustanku,
tyle tylko wypoczywając, by siły
nasze utrzymać w dobrym stanie
na tyle, by nie przyszło nam przypadkiem do głowy zastanawiać się
nad naszymi warunkami życia i
myśleć o powrocie do domów. I
to nas ratowało od codziennej nostalgii i zagubienia. Wprawdzie
z początku niektórzy żołnierze
po cichu narzekali i mocno utyskiwali na rzeczywistość, jednak
dość szybko przyznali, że to ja,
ich przełożony, od upadku moralnego i fizycznego uratowałem
i pomogłem przetrwać te ciężkie
czasy. Nawet w najgorszych momentach oblężenia, w czasach
silnego głodu, moi żołnierze zawsze wyglądali dziarsko, wesoło
i zdrowo, a na twarzy rysował się
im uśmiech. Nawet nasz dowódca
był pełen uznania i w rozmowie ze
mną dopytywał się jak ja to robię,
że w tak dobrym stanie utrzymuję swoich ludzi. A ja po prostu
na swój sposób dbałem o moich
żołnierzy i miałem wewnętrzne
przekonanie, że i oni przywiązali
się do mnie, szanują mnie i powa-

żają, że nawet w niebezpieczeństwie nie opuszczą. I rzeczywiście
dość szybko przekonałem się o
tym bardzo mocno. W ten sposób
jako przełożony znalazłem upust
dla mej niespożytej energii i werwy życiowej.                Jestem
pewien, że patriotyzmu dla obrony
sprawy austriackiej nie nauczyłem
się wcale, dlatego też wszelkiego
rodzaju prace i polecenia moich
przełożonych wykonywane przy
współudziale powierzonych mej
pieczy ludzi zapełniały zupełnie
moje myśli, którym tylko z rzadka pozwalałem na krótkie tęskne
wspomnienia o Tobie kochana
Cesiu i westchnienia by Cię zdrową, możliwie szczęśliwą i rześką
jak najprędzej zobaczyć. Myślę,
że wyjątkowe szczęście sprzyjało
zarówno mnie jak i mojemu oddziałowi, gdyż w czasie całego
oblężenia Twierdzy Przemyśl, gdy
byliśmy dość silnie ostrzeliwani
w trakcie wykonywania prac saperskich na zewnątrz twierdzy,
zarówno ja jak i nikt z moich żołnierzy nie zginął ani nie odniósł
żadnych poważniejszych ran.              
Dezerterów miałem tylko dwóch.
Jednym był to chłop ruski, jak
się później okazało moskalofil, a
drugim był Polak, woźny z sądu
ze Stryja. Uciekli już pod koniec
oblężenia w czasie kopania okopów niedaleko baterii rosyjskiej.
Wówczas to oddział mój został
bardzo mocno ostrzelany przez 20
granatników rosyjskich i rozproszył się na znacznym terenie, po
czym zebrał się na wyznaczonym
przeze mnie miejscu, z tyłu za oddalonym o kilkaset metrów lasem.
Po przeliczeniu wszystkich żołnierzy okazało się że brakuje dwóch.
Byliśmy pewni, że zginęli, jednak
wkrótce okazało się, że przeszli na
stronę wroga.                               Już
zrobiła się 10:35 w nocy, a ja choć
niewyspany rozpisałem się dość
mocno. Na dziś więc koniec. Życzę
Ci, śpij Cesiuńko spokojnie i zbudź
się rześką, zdrową i szczęśliwą,
szczęściem własnym i Twego dozgonnego przyjaciela – męża. Pa
i dobranoc! Przemyśl 6.IX.1922              
Podzielę się dziś z Tobą różnymi
ogólnikowymi spostrzeżeniami zaobserwowanymi i zapamiętanymi
epizodami z czasów przemyskich.                     

W stołówce oficerskiej posiłki jadali głownie oficerowie z naszego
pułku, jednak zdarzali się i inni,
chociażby z pułku artylerii czy z
generalnego dowództwa. Jednym
z nich był młody Oberstleutnant
[8], niezwykle zarozumiały naczelnik techniczny rejonu lipowickiego. Z pochodzenia był chyba
pół Niemcem pół Czechem. Często na stołówkę przynosił gazetę
pod nazwą „Festung Zeitung”,
siadał za stołem i ostentacyjnie
na głos ją czytał. Gazeta ta wychodziła w Przemyślu, w różnych
językach. Była czysto propagandową i codziennie podawała jakie
to olbrzymie sukcesy odnosi nasza
niezwyciężona armia austriacka
na froncie wschodnim. Oberstleutnant z dumą wyliczał, że w ostatnich dniach wzięto do niewoli tyle
i tyle tysięcy jeńców rosyjskich,
zdobyto takie a takie trofea wojenne, a zwycięska armia austriacka
nieustannie posuwa się do przodu
i spycha nieprzyjacielskie wojska
rosyjskie i wciąż odpiera ich ataki.
Dziwiło nas jednak, że front wciąż
nieustannie przybliża się w naszym kierunku i codziennie coraz
bardziej słychać wystrzały armatnie nieprzyjaciela. Jednak póki co
nasz naczelnik miał dość szerokie
grono słuchaczy, którzy pieli z zachwytu nad niezwyciężoną armią
austriacką. Byli to przeważnie
Czesi, którzy jeśli by mogli to i
tyłki by lizali austriackim bożyszczom, tak byli w stosunku do nich
lojalni. A przy tym dość praktyczni i uważni, gdyż starali się
szczególnie nie pchać tam, gdzie
mogło by im zagrażać jakiekolwiek niebezpieczeństwo. A tak w
ogóle to zarówno Czesi, Niemcy i
Austriacy traktowali nas Polaków
dość podle: „…Wy polskie i rusińskie świnie…” to najłagodniejsze
określenie, które dało się słyszeć
z ust niektórych dowódców ale i
nieraz zwykłych szeregowych żołnierzy.               
Czesi i Niemcy nieludzko traktowali swoich podopiecznych,
szczególnie „szczury intendenckie” wyzyskiwali na każdym kroku. Po prostu brakowało im godności osobistej i zdawało się, że
gdyby wymagał tego ich interes
osobisty mogli by i zaprzeć się so-
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/ Fotokopia akt personalnych Mariana Strzetelskiego jako ochotnika w Jednorocznej Szkole Podchorążych 11 batalionu saperów w
Pradze Czeskiej w 1900 roku, oraz dalszego przebiegu jego służby od roku 1902 do 1907. Dokument zachowanych i odnaleziony w
Kriegsarchiv w Wiedniu.

wich własnych rodziców. I to było
bardzo poniżające.               
Po paru tygodniach propagandowej lektury zliczyliśmy wszystkie
zdobycze naszej armii na naszym
wrogu i okazało się, że Rosja nie
powinna już mieć na przybliżającym się do nas nieustannie froncie
ani jednego żołnierza, ani jednej
armaty czy też innego sprzętu wojennego. Po prostu armia austriacka już z-w-y-c-i-ę-ż-y-ł-a. I to
dzięki propagandzie. Gdy te twarde dowody dotarły w końcu do
naszego propagandzisty zaprzestał
on swoich gazetowych lektur i zajął się zupełnie czym inny. Wkrótce podobno został ranny i opuścił
naszą twierdzę.               
Wśród żołnierzy oficerów był jeden Deutschböhmen [9], Hanak z
Morawii. Był człowiekiem uczciwym, dość inteligentnym i dobrym kolegą. Ożenił się dosłownie
dwa tygodnie przed powszechną
mobilizacją. Bardzo kochał swoją
żonę i codziennie opowiadał i o
niej. Biedaczysko zginął ugodzony odłamkiem granatu w jednej
z pierwszych walk pod Przemyślem. Modliłem się do Boga bym
nie podzielił Jego losu i by dobry
Bóg zachował mnie w zdrowiu,
by po zakończeniu wojny dane mi
było spotkać się z Tobą droga Czesiu i dzielić z Tobą moje życie.               
Adiutantem pułkowym był zawodowy oficer, Oberstleutnant H., z
pochodzenia Czech. Gdy awan-

sował na kapitana batalionu, jego
miejsce zajął Leutnant rezerwy
K., Żyd z Wiednia, wyjątkowo
tchórzliwa, salonowa kreatura.
Był wielkim lizusem, słuchał jakie są nastroje wśród żołnierzy i
zaraz donosił o tym swoim przełożonym. Tylko raz mu się zdarzyło brać udział w bezpośredniej walce, jednak z dala od linii
frontu. W następstwie tego dość
długo chorował, podobno ze strachu dostał sraczki i przez parę
dni nie opuszczał latryny. Pan
Leutnant wiedział, że pułk. Paweł
Gilli pochodzi z włoskiej rodziny,
a jako że był zaciętym wrogiem
Włochów dość często dochodziło do starć między nim a naszym
pułkownikiem. Przy każdej nadarzającej się okazji w sposób mało
taktowny wypominał mu włoskie
pochodzenie i wyśmiewał się z
niego. Pułkownik Gilli bardzo Go
nie lubił i nader często dawał temu
wyraz. Pan K. uwielbiał również
prowadzić rozmowy na tematy
polityczne i nieraz udawało Mu
się i mnie wciągnąć w takie dyskusje. Oczywiście żałowałem tego
później, ponieważ był wyjątkowo mściwym i pamiętliwym Żydem. Po jednej z takich dyskusji
gdy starając się zachować pozory
bezstronności wypalił: „…Społeczeństwo polskie jest zdradliwe i
niesłowne. Obiecaliście Cesarzowi, że wystawicie parę legionów
ochotników gotowych do wojny z
Rosją, a udało się wam zaledwie

sformować tylko jeden krakowski
legion. Zapomnieliście o tym, że
rząd austriacki był dla Polaków
zawsze „dobrą matką” i winniście
Mu dozgonną wdzięczność…”.
Nie wytrzymałem wówczas i pełen największego wzburzenia odpaliłem: „…Polacy nie z wdzięczności Keiserowi i Austrii walczą
w tej wojnie, lecz wykonują swój
obowiązek państwowy. Oni to
pierwsi sformowali i skompletowali prawie pełne ochotnicze pułki, podczas gdy w niemieckich prowincjach, długo jeszcze takich pułków nie można było utworzyć. Zaś
z dobrowolnej ofiary dla monarchii austriackiej, z tych pozostałych w domach wielu kalek, dzieci
i starców nie mieliśmy żadnych
możliwości i podstaw by skompletować choć jeden ochotniczy pułk.
Zresztą i tak Polacy wiedzieli, że w
zamian niczego dobrego od rządu
austriackiego nie otrzymają…”.
Mocno czerwony na twarzy Leutnant K. odparł: „…Przecież otrzymalibyście możliwość tworzenia
samorządu…”. Wówczas nie
wytrzymałem i z całą stanowczością odparłem krótko i dosadnie:
„…Panie Leutnancie, tę naszą
autonomię i możliwość rozwoju
własnej kultury i mowy zdobyliśmy ciężkimi ofiarami w kolejnych powstaniach narodowych.
Dlatego uważam, że dobrowolnej
pomocy w postaci wystawienia
jakichkolwiek ochotniczych pułków polskich, czy chociażby poje-

dynczego polskiego żołnierza, nie
powinniśmy Austrii dawać żadnej,
zwłaszcza, że Niemcy nie tylko nie
wystawili ani jednej ochotniczej
jednostki bojowej, ale nawet zwykłego obowiązku państwowego, tj.
szybkiej mobilizacji niemieckich
pułków nie umieją i nie chcą przeprowadzić…”.               
Od tego momentu adiutant pułkowy stał się moim zaciętym
wrogiem. Jakiś czas później dowiedziałem się, że to On właśnie
postarał się w komendzie twierdzy
o to, by mimo bardzo dobrej opinii
wystawionej mi przez pułkownika
Pawła Gilliego i oczywistych zasług wojennych, na czas nie został
awansowany na Oberstleutnant’a,
[10] choć należało mi się to nawet
z automatu. O swoich zasługach
jednak nie zapominał nigdy. Od
początku rozpoczęcia swojej służby adiutanta pułkowego codziennie jeździł po nowe rozkazy do
komendy twierdzy i zwykle późno
wracał. Pewnego razu wyczytał
w nadesłanym do dowództwa Armee-Verordnungsblatt [11] swój
awans na Oberstleutnant’a i nie
czekając by zostało to ogłoszone
w rozkazie twierdzy, a potem pułku kazał sobie od razu przyszyć
drugie gwiazdki do munduru. Tak
„awansowany” sam przez siebie
pojawił się na koniec kolacji w
stołówce oficerskiej. Siedzieliśmy
tam w szerokim gronie oficerów,
wspólnie z pułkownikiem Gillim i
słuchali pięknej gry na fortepianie
w wykonaniu jednego z lekarzy
pułkowych, polsko-węgierskiego
Żyda. Pułkownik od razu zauważył zmianę w dystynkcji Leutnanta i dość spokojnie acz dobitnie
zapytał: „…A kto to pozwolił na
doszycie kolejnej gwiazdki do Pan
Leutnanta munduru?…”. Adiutant odpowiedział: „…Wyczytałem
dziś swoją nominację w Verordnungsblatt’cie, w dowództwie pułku…”. A na to pułkownik: „…A
czy innych awansów tam nie było
ogłoszonych?...”. „…A owszem
Panie Pułkowniku, były. Nawet
wielu naszych oficerów z naszego
pułku było tam wymienionych, ale
jakoś nie miałem czasu zanotować
ich nazwisk…” odparł pewny siebie Leutnant. „…Rozumiem…”,
odpowiedział pułkownik. „…
Jednak ponieważ awanse nie zostały jeszcze ogłoszone w rozkazie
pułkowym, wobec tego rozkazuję Panu natychmiast nieprawnie
przyszyte gwiazdki odpruć. Jako
mój adiutant obowiązany jest Pan
w pierwszej kolejności pamiętać
o swoich kolegach, którzy również będą awansowani, a dopiero
później o sobie…”.                I
tak zzieleniały ze złości Leutnant,
przy ogólnej wesołości zebranych
oficerów, odpruł nieprawnie przyszyte gwiazdki, wykorzystując w
tym celu pożyczony od jednego z
żołnierzy scyzoryk.
Cdn…
[1] brat – geolog inż. Jerzy Strzetelski z Jasła
[2] Ponadto wybudowano 14 stałych działobitni, 2 stałe linie okopów i 2 stałe bazy dla piechoty.
Wewnętrzny system obronny składał się z 21 fortów obronnych. W
dniu wybuchu wojny w twierdzy
stacjonował 128-tysięczny garnizon, ponadto: 14,5 tysięcy koni,
1022 dział oraz tabor liczący 4
tysiące wozów. Zdolność bojowa
garnizonu oceniona była na około 75% faktycznych możliwości.
Dodatkowym zabezpieczeniem
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twierdzy były zasieki, pola minowe i rowy przeciwpiechotne. Ze
względu na zły stan tych zabezpieczeń, w dniach 14-18 sierpnia
1914 przy pomocy ok. 27 tysięcy
robotników zaczęto usuwać braki i niedociągnięcia, dobudowując m.in. 7 dzieł pośrednich, 24
schrony, 50 km zakrytych przekopów i linii dla piechoty oraz 200
nowych działobitni. Postawiono
również zasieki o łącznej długości
tysiąca kilometrów oraz założono
nowe pola minowe. Dodatkowo
do Przemyśla dostarczono 714 armat, 52 haubice, 95 moździerzy i
72 karabiny maszynowe. Po rozpoczęciu działań wojennych stan
osobowy twierdzy wzrósł do ok.
131 tysięcy osób, a liczba koni do
ok. 21 tysięcy sztuk.
[3] Fort W XV „Borek” - fort pancerny obrony bliskiej Twierdzy
Przemyśl, o konstrukcji betonowo-murowano-ziemnej, znajdujący się obok miejscowości Siedliska. Zbudowany został w latach
1892-1900. Został częściowo wysadzony w powietrze w 1915, po
II oblężeniu Twierdzy Przemyśl,
częściowo rozebrany w latach
1920-1930
[4] Fort XIV „Hurko” - dzieło
fortyfikacyjne północno - wschodniego odcinka obronnego Twierdzy, zbudowany ok. 1884/86 r.
jako fort artyleryjski dwuwałowy
przebudowany w 1900 r. na fort
jednowałowy. Fort sąsiadował
przez rzekę San z fortem XIIIa
Zabłocie, wraz z którym osłaniał
brody i przeprawy na rzece, a od
prawej strony sąsiadował z Fortem
XV Borek, z którym osłaniał drogę pocztową Lwów - Przemyśl. Po
przegranej bitwie pod Lwowem Rawą Ruską fort osłaniał odwrót
3 i 4 Armii Austriackiej za San.
Najcięższe walki toczono na tym
forcie w dniach 6-7 października
1914 r. kiedy nastąpił atak na tzw.
grupę fortów siedliskich. Kilkakrotnie dochodziło do walki wręcz
na wałach fortu na skutek tego, że
przestarzałe karabiny maszynowe
odmówiły załodze posłuszeństwa.
Aktualnie fort nie istnieje, gdyż
w 1975r. w czasie rozbudowy linii kolejowej Przemyśl - Medyka
miejsce to zniwelowano pod budowę bocznicy kolejowej PKP.
[5] Bateria „Łapajowka” – to bateria pozycyjna; początkowo miła
zamykać obwód obronny na prawym brzegu wraz z fortem „Przekopana” i dlatego nadano mu stałą
postać. Dopiero po przesunięciu
obwodu obronnego na wzgórza
siedliskie straciło na swoim pierwotnym znaczeniu. Bateria miała
kontrolować linię kolejową oraz
trakt lwowski, w tym przeprawę
na rzece Wiar. Na forcie wzniesiono koszary oraz murowane
schrony. Regularną fosę broniły
kaponiery osiowa oraz barkowe.
Uzbrojenie artyleryjskie stanowiły
4 armaty 12 cm wz.61, a załogę
stanowiło 50artylerzystów.
[6] Fort „Lipowica” zlokalizowany był w okolicach obecnej ulicy
Armii Krajowej; posiadał koszary
szyjowe ze schronem centralnym;
na wale znajdowały się poprzecznice ze schronami pogotowia
[7] Plutonowy a później sierżant
[8] podpułkownik
[9] niemiecki Czech
[10]   porucznika
[11]   w dzienniku rozporządzeń
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Znaki na niebie i inne cuda
Stanisław Żurek

„Dermanka w gminie Ludwipol,
rodzinna miejscowość Antoniny
Woźniak, leżała na lewym brzegu
rzeki Słucz, 3 km od granicy polsko-sowieckiej. Na Wołyniu był
wtedy jeszcze względny spokój,
który w niewielkim stopniu mąciły rozrzucane ulotki z napisem
„Utiekajtie Lachi, poka prozne
drohi”. Później, tuż przed rzezią,
pojawiły się też inne symptomy.
- Jednego wieczoru przyszła do
nas sąsiadka i zawołała na dwór.
Pokazała na niebo. Było na nim
coś niezwykłego: wielka błyszcząca miotła, pochylona na ukos.
Mówiło się, że to zły znak - że nas
wszystkich wymiecie. Widać też
było takie dziwne napisy, których
nikt nie był w stanie odczytać. Innym razem widzieliśmy też czerwony słup, jakby łączący niebo z
ziemią. „To chyba nasz koniec”
- powtarzali ludzie.” („Czasem
dumam nad moim Wołyniem”).
http://wolyn.org/index.php/
informacje/972-jak-nasza-wiesmordowali-to-bylo-boze-cialo
Te dziwne „znaki na niebie” potwierdzają relacje innych osób,
kilka z nich spisał Sławomir Tomasz Roch.

dobrze widoczny, ciemno czerwony, po prostu ognisty słup w
kształcie długiego, grubego prostokąta, wyglądał jak belka w
stodole, z tym że bardzo krwista.
Ten słup świecił bardzo wyraźnie na tle czarnego nieba. Słup
był pionowy i tkwił w miejscu, nie
przemieszczał się, pokazał się ale
nie spalał. Ten słup ukazał się w
innym miejscu niż wcześniejszy
napis, całkiem innym. Dziś nie
pamiętam, czy słup łączył się z
ziemią. Pamiętam, że ten słup
trwał na niebie około 10 minut od
momentu kiedy ja go zobaczyłam.
Mogę powiedzieć z całym przekonaniem i wiarą, że zarówno wcześniejszy napis na niebie złożony z
dwóch linijek, a potem ten krwisty słup, to nie było złudzenie, ja
widziałam to naprawdę!” Poza
tym znak ten oglądała cała moja
rodzina oraz wielu ludzi z naszej
wioski, słyszałam na przykład
rozmowy, podczas których nasi
niektórzy sąsiedzi pytani w tej
sprawie, zapewniali nas że także wyraźnie widzieli ten krwisty
słup na niebie.”

„To było chyba latem 1943 r.! Pamiętam bardzo dobrze, że moja
najstarsza siostra Maria, zauważyła na niebieskim, pięknym niebie, duży napis białymi literami.
Było właśnie bezchmurne południe i świeciło piękne słońce, a
napis umieszczony był pod słońcem, które świeciło nad nim. Kiedy więc po chwili, wszyscy już z
wielkim przejęciem, patrzyliśmy
na te litery, to widzieliśmy je w
słonecznej światłości. Napis był
bardzo wyraźny, Maria zaczęła
więc czytać z wielkim zainteresowaniem. W tym czasie moja
mama i pozostałe moje rodzeństwo w tym także ja, wybiegliśmy
na schody naszego domu i widząc ten napis, niektórzy zaczęli
głośno płakać i lamentować. To
musiało przeszkodzić naszej siostrze, musiało ją rozproszyć tak,
że nie zdążyła przeczytać całego
napisu i nie zrozumiała o co chodziło w tej informacji, bowiem po
chwili napis znikł tak nagle jakby
ktoś gąbką starł tablicę szkolną.
Moja siostra miała potem do nas
wszystkich pretensje z tego powodu i mówiła tak: „Czegoście
tak lamentowali, byłabym wszystko przeczytała i wam potem opowiedziała, a tak ja nie wiem sama
do końca, o co chodziło i wy też
się teraz nie dowiecie.”

„Mniej więcej w tym samym
czasie, w każdym razie jeszcze
przed rzezią w naszej kolonii
Karczunek Wołyński, na niebie
ukazała się: „Duża miotła ognista
z rózeg!”. Pamiętam, jak ktoś mi
wtedy powiedział, że znów pokazał się jakiś „znak” na niebie. Natychmiast ja i inni z mojej rodziny
pobiegliśmy do naszego ogrodu
i rzeczywiście na własne oczy
zobaczyliśmy: „To była miotła z
ognia, ale nie tak krwistego, jak
poprzedni słup, była jaśniejsza!”
Pamiętam, że mama powiedziała wtedy do nas wszystkich tak:
„Módlcie się dzieci bo ta miotła
nas wszystkich wymiecie! To już
będzie nam koniec, to bardzo niedobry znak!” Wygląd tej miotły
był następujący: „Szeroka u góry,
zwierała się do dołu, by na końcu
być już wąska, nie miała jednak
drewnianego trzonka. To była po
prostu typowa miotła zrobiona z
rózeg brzozowych. Chcę podkreślić, że rózgi widziałam bardzo
wyraźnie!”. Widziałam tę miotłę
około 5 minut, a potem nagle znikła bez śladu, jej żywy obraz wyrył się jednak na długo w naszych
kresowych sercach.” (Sławomir
Tomasz Roch: WSPOMNIENIA
KAZIMIERY KOWALCZYK Z
D. CZERWIENIEC Z KOLONII
KARCZUNEK WOŁYŃSKI W
POW. WŁODZIMIERZ WOŁYŃSKI NA WOŁYNIU 1940
– 1944 ).

„Pamiętam, jak pewnego dnia,
gdy już było po zachodzie słońca,
gdy kończył się dzień i zapadał
powoli zmrok, moja rodzina i ja
sama również oraz wszyscy sąsiedzi z naszej kolonii zobaczyliśmy
na niebie: „Duży słup ognisty!”
Spróbuję go teraz opisać tak jak
go zapamiętałam: „To był bardzo

W kwietniu 1943 r. powiat krzemieniecki ogarnięty był już zorganizowaną akcją ludobójczą.
Przed jej rozpoczęciem Ukraińcy
wypowiadali złowróżbne napomknięcia, z których wynikało,
że na Wielkanoc dla Polaków
szykuje się coś niedobrego. W
powiecie kostopolskim, w Jano-

wej Dolinie, Ukraińcy mówili
wprost o „jajach wielkanocnych
malowanych krwią Polaków”. W
Powursku (gm. Powursk) w powiecie kowelskim krążyła przepisywana na kartkach przepowiednia: „W kwietniu będzie niebo z
ognistą łuną, w maju słońce ma
zachodzić czerwono, a w czerwcu i lipcu woda w rzekach spłynie
krwią”. Późniejsze akcje przeciw
Polakom kojarzyły się z tą przepowiednią.
Daniłówka była typowym futorem. Ledwie kilkanaście chat i
tylko parę rodzin ukraińskich i
polskich. Nikt nie odróżniał kto
jest kim. Jedni drugim się kłaniali, jedni drugich prosili na wesela,
a na przednówku jeden drugiego
wspierał ziemniakami albo chlebem. Tak było do czasu, aż na
niebie pojawiły się łuny. Ledwie
puścił mróz a śnieg trochę stopniał, kiedy Przytomscy zaczęli
wchodzić na wzgórze za domem.
Franek wspinał się za rodzicami i stał z nimi w ciemnościach.
Okolica była poszarpana, pełna
nierówności, wąwozów, górek.
To łąka, to las. Powietrze czyste.
Głos niósł się z daleka. Cisza, a
tu nagle rozlegał się strzał. Trochę
jak grzmot. Tylko chmurki żadnej
nie było na niebie. Potem drugi.
Kanonada i krzyki. A potem pojawiały się łuny. Żarzyły się aż
do świtu. Franciszek nasłuchiwał,
ale wydawało mu się, że to dzieje
się gdzieś daleko. U stóp wzgórza
stał pogrążony w ciemnościach
i zaspany futor. Kiedyś matka
zobaczyła łunę inną niż wszystkie. Jakby krzyż na niebie. Może
banderowcy palili jakąś wioskę,
w której chaty były tak ustawione? A może to tylko wyobraźnia?
Od tej pory mówili między sobą,
że wydarzy się coś złego. Ojciec
wbił w futrynę cztery podkowy,
przez drzwi przełożył gruby drąg.
(Wołyń 1943: rzeź Polaków w
Daniłówce; w: https://histmag.
org/Wolyn-1943-rzez-Polakow-w-Danilowce-14065/1.
Fragment książki: Konrad Piskała,
dr Leon Popek, Tomasz Potkaj:
„Kres. Wołyń, historie dzieci ocalonych z pogromu”, 2017).
Kolejna relacja, którą spisał Sławomir Tomasz Roch: „Stanisław
Syzduł był Polakiem, mieszkał
już od pokoleń w kolonii polskiej
Boża Wola, która przylegała do
Swojczowa, a drugim końcem
łączyła z polska wsią Władysławówka. Dom Staszka stał około
500 m tylko od naszego Kościoła,
położonego na wzgórku. Do dziś
dobrze pamiętam jego rodziców,
to byli ludzie dobrzy i wierzący,
często widywałam ich w niedzielę
i święta w naszym Kościele. /.../
Dobrze znam tę historię od mojej
siostry Leokadii oraz tatusia Jana,
których Staszek spotkał potem
przed Kościołem, na ulicy Farnej
we Włodzimierzu, opowiadając z

przejęciem tak: „Kiedy mój ojciec
i moja macocha oraz rodzeństwo,
wszyscy uciekli do Włodzimierza, w domu zostałem tylko ja z
żoną Zofią oraz dwójką naszych
dzieci, przy czym jedno miało
niecały roczek. Szczerze mówiąc
cieszyłem się, że już ich nie ma,
teraz bowiem mogłem objąć we
władanie całą naszą gospodarkę,
całą ojcowiznę. Wcale nie myślałem uciekać z domu, tym bardziej
po tych zmianach. Jednego dnia,
wczesnym rankiem, wyszedłem z
domu po mleko dla moich dzieci, właściwie wciąż jednak nurtowały mnie niespokojne myśli:
„Co robić, zostać czy uciekać, a
nóż nas tu wszystkich Ukraińcy
wymordują”. Zarazem po głowie
wciąż tłukły mi się słowa żony:
„No gdzież na głód pójdziemy z
małymi dziećmi?” Naprawdę nie
wiedziałem co robić! W takich
właśnie rozterkach, udrękach duchowych, popatrzyłem przez przypadek na Kościół, bowiem rozglądałem się na wszystkie strony, czy
aby mogę swobodnie przejść po
mleko. W tych czasach, trzeba już
było bowiem zachować najwyższą
ostrożność, inaczej groziła śmierć
i to w najokrutniejszej formie,
ukraińscy bandyci nie przebierali
w środkach. I właśnie wtedy zobaczyłem, że na jednej ze starych,
wiekowych lip, które otaczały nasz
Kościół w Swojczowie, korona
gałęzi została przysłonięta mgłą
gęstą. A w tej mgle, ukazał się mi
się cudowny, nasz ukochany Obraz Matki Bożej Swojczowskiej.
Maryja trzymała na rączkach
Pana Jezusa i była dokładnie taka
sama jak na Obrazie w Kościele,
z jednym małym, ale jakże ważnym wyjątkiem: jej prawa ręka,
zamiast spokojnie spoczywać na
ręce lewej, jak to jest zawsze na
Obrazie, była wyprostowana i wyciągnięta w kierunku zachodnim,
wyraźnie wskazywała na miasto
Włodzimierz Wołyński. Byłem tym
cudownym spotkaniem, tak zaskoczony, że właściwie nie wiedziałem, czy to prawda, rzeczywisty
cud, czy też może mi się coś, tak
dziwnego przewidziało. Dlatego
zaraz wróciłem do naszej kryjówki
i zawołałem na swoją żonę Zofię,
aby natychmiast ze mną poszła,
gdy się zjawiła, poprowadziłem
ją w to miejsce i mówię do niej:
„Co widzisz?” A ona niemal natychmiast wykrzyknęła z wielkim
zdziwieniem: „O Matka Boska! I
ma wyciągniętą rękę!” A ja zaraz
widząc, że mi się nie przewidziało ale, że to nieprawdopodobna
rzeczywistość, powiedziałem do
niej zdecydowanie: „Wskazuje na
Włodzimierz, jednak widać musimy uciekać”. Żona jednak, jak to
kobieta i matka, tak mi zaczyna
zawodzić: „A co my tam będziemy
jeść i jak my tam przeżyjemy?!”
Ja jednak wiele tym biadoleniem
już się nie przejmowałem. Wziąłem jedno dziecko, a żona drugie i zaraz, jeszcze podczas dnia,
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przez błota i Kohyleński Las,
przedostaliśmy się do miasta,
cali i zdrowi.” (Sławomir Tomasz
Roch: WSPOMNIENIA JANINY
TOPOLANEK Z D. RUSIECKA
Z KOLONII TERESIN W POW.
WŁODZIMIERZ WOŁYŃSKI
NA WOŁYNIU 1930 – 1945).
„Polskiego właściciela majątku
oczywiście nie było - wspomina
Zygmunt Mogiła-Lisowski. - Zarówno nim, jak i dwoma sąsiednimi zarządzał Niemiec, a właściwie Łotysz. Był żonaty z Rosjanką, którą nazywaliśmy „Milinką”,
bardzo zaprzyjaźnioną z moją
matką. Mieszkali u nas w domu w
Rawie Ruskiej, a w majątku mieli
swoje mieszkanie. Ja otrzymałem
pokój na pierwszym piętrze w
pałacu hrabiego Ronikera. Była
to prawdopodobnie dawna garderoba, gdyż całą jedną ścianę
zajmowała duża rozsuwana szafa.
Spałem na rozkładanym łóżku.
Codziennie nad ranem stróż Zabawski stukał w okno tyczką od
fasoli, budząc mnie, żebym szedł
do udoju. Niemcy mnie specjalnie nie szukali. Wróciło natomiast
inne zagrożenie - nacjonaliści
ukraińscy. Był rok 1943, najtragiczniejszy dla Wołynia, kiedy
to mordowali Polaków na taką
skalę, ze mówi się dziś o ludobójstwie. Pamiętam, że chodzili
pod oknami i śpiewali piosenki ,
których treść uświadamiała nam,
co nas czeka. Którejś nocy ocknąłem się i zobaczyłem w pokoju
babcię Rodziewiczową. Podeszła
do mnie, pokiwała głową i powiedziała - Synuś, nie możesz tutaj
spać, bo jutro przyjdą Ukraińcy i
cię zamordują. Idź spać do Mikołaja Muzyki. - W tym momencie
coś uderzyło w szybę. Zerwałem
się z łóżka, szybko ubrałem i
zbiegłem na dół. Stróż Zabawski
zaskoczony spytał - Dlaczego tak
rano wstałeś? - Odpowiedziałem,
że przecież stukał w szybę. - Ja!
Nigdzie nie stukałem - powiedział
zdumiony. Poszedłem do gorzelnika (w majątku była gorzelnia) i
opowiedziałem mu całą historię.
Zaczął się ze mnie śmiać. Widząc
jednak, że jestem roztrzęsiony,
nalał mi spirytusu z sokiem. Trochę mnie to rozgrzało, trochę pogadaliśmy i poszedłem do udoju.
O szóstej rano przyszedł Muzyka.
Ukrainiec ze wsi Zabuże, mój kolega, który pracował w kancelarii.
Odwołałem go na bok i mówię: Idę dziś do ciebie spać. - Nie miał
nic przeciwko temu, wręcz przeciwnie. Powiedział, że jego mama
i siostra się ucieszą. - Tylko weź
jakąś wódkę, coś do jedzenia, bo
niewiele mamy w domu - dodał.
W tym czasie Niemcy już się
wycofali. Przy okazji przygonili
do Hujczy całe tabuny baranów.
Ponieważ wszyscy mieliśmy rodziny, które trzeba było wyżywić,
to co pewien czas, jakiś baran rzekomo łamał nogę. Trzeba go więc
było zarżnąć. Piekliśmy go potem
w olbrzymim piecu chlebowym.
Wziąłem więc udziec barani,
dwie flaszki spirytusu i po południu poszliśmy z Muzyką do jego
domu. Kobiety rzeczywiście się
ucieszyły. Przy alkoholu i dobrym
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jedzeniu bawiliśmy się świetnie,
aż się ściemniło. Nagle do pokoju
wpadła matka Muzyki. - Gasimy
światła, bo chyba idą - powiedziała przerażona. Rzeczywiście szli.
Było ich słychać.
- Zabuże to wieś bardzo gliniasta
i gdy tylko deszcz popadał, trudno było gdziekolwiek przejść.
Wzdłuż chałup wykopano więc
rowy, a na nich ułożono szerokie
kładki, pod które ściekała woda.
Właśnie te kładki dudniły… Matka Muzyki kazała zgasić światło.
Właściwie nie wiedzieliśmy kto
to idzie, ponieważ we wsi pojawiali się niekiedy i polscy partyzanci. - Ale jak to nasi? - powiedziała Muzykowa - to mogą Zygmuntowi zrobić krzywdę. - Na
szczęście noc minęła spokojnie.
Czego innego mogłem się spodziewać? Przecież to babcia mnie
tu wysłała! To wtedy pierwszy
raz duch babci w tak bezpośredni sposób mnie uratował. Rano
matka Muzyki nas obudziła. Opowiedziała nam, co banda nacjonalistów wyrabiała w Hujczy. Była
tam gospodyni pani Gajewska i
służąca Zosia - obie zamordowali. W moim pokoju szukali, wyważyli piękne, jesionowe drzwi.
Nawet moje łóżko wywrócili, tak
bardzo chcieli mnie znaleźć. Rano
zamordowali jeszcze fornala Michalca, Ukraińca. U nacjonalistów

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
ukraińskich panowała zasada, że
Ukrainiec, który miał żonę Polkę
i z nią córki, musiał je wszystkie
zabić. Michalec był porządnym
człowiekiem, bardzo kochającym
rodzinę. Bronił jej, był potężnym
i bardzo silnym mężczyzną. W
czasie młocki brał pełny wór żyta
tak, jakby to była duża piłka, a tu
przecież bronił swoich dzieci…
Byłem tam później i oglądałem
jego chałupę. Wszystko zdemolowali. Na ścianach było pełno krwi.
W końcu go zabili, ale i on nie pozostał im dłużny. Wcześniej zabił
dwóch, czy trzech z nich. (Marek
A. Koprowski: Uratował mnie
duch babci; za: http://www.kresy.
pl/kresopedia,historia,ii-wojnaswiatowa?zobacz%2Furatowalmnie-duch-babci ; 16 stycznia
2014).
We wsi Parchacz pow. Sokal w
lutym 1944 roku banderowcy pokłuli bagnetami 4 dzieci z rodziny
polsko-ukraińskiej Bukowskich
(matka Ukrainka): trzech chłopców wielu 11 – 18 lat i dziewczynkę lat 16. Jednego chłopca
wrzucili do suchej studni, drugiego na dno bunkra z czasów wojny,
trzeciego zakopali żywcem płytko
w ziemi, dziewczynkę pokłutą
bagnetami wrzucili do przerębli
w rzece Sołokija. W tym czasie
nadjechali żandarmi niemieccy
i chłopców uratowali, natomiast

dziewczynka w cudowny sposób
po kilku godzinach wydostała się
z rzeki i dotarła do ciotki, gdzie
akurat przebywała jej matka.
„Otóż wieczorem około godziny
21 na progu tego domu stanęła
jej córka, skrwawiona i ociekająca wodą, tak jak gdyby ją ktoś
dosłownie przed chwilą wyciągnął z rzeki. Nie wiadomo jak się
wydostała z przerębli i jak przeszła kilka kilometrów w mrozie.
Według relacji samej dziewczynki, nad przeręblą stanęła jakaś
biała postać i kazała iść za sobą.
Dziewczynka była przekonana,
że to była sama Matka Boska”
- relacjonuje gwardian O. Jerzy
Bilecki. Zastanawiają go fakty.
Po pierwsze: skąd dziewczynka
wiedziała, że matka nie nocuje u
siebie i poszła os razu na drugi
koniec wsi skoro matka nic nie
mówiła dzieciom, że będzie nocować gdzie indziej. Po drugie,
dziewczynka została wrzucona do
przerębli około 11,00 w południe.
Był luty, dziecko miało kłute rany.
Do domu przyszła około 21,00
wieczorem, cała ociekająca wodą,
a więc jak mogła w takim stanie
i w takim zimnie wytrzymać pod
lodem tyle godzin. Po trzecie:
droga wynosiła kilka kilometrów,
w jaki więc sposób mocno poraniona dziewczynka przeszła ją w
silny mróz. Po kilku dniach około
północy matka przyniosła ją na

plecach do klasztoru. Dziewczynka wyglądała okropnie, cała sina,
spuchnięta, podobna więcej do
do jakiejś wstrętnej larwy, niż do
człowieka. Wyleczył nią, jak i jej
braci niemiecki lekarz, Austriak,
wywożąc do kliniki we Lwowie.
Po wojnie w 1949 roku w Polsce
zgłosiła się ona do O. Bieleckiego
po metrykę potrzebną do ślubu.
Nadal twierdziła, że uratowała ją
Matka Boska. (Gwardian O. Jerzy
Bielecki , ówczesny proboszcz
parafii Krystynopol; w: Siekierka Szczepan, Komański Henryk,
Bulzacki Krzysztof:: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w
województwie lwowskim 1939
– 1947; Wrocław 2006, s. 1034).
W marcu 1944 roku we wsi
Czerkawszczyzna pow. Czortków żona Polaka, Kowalczyka,
Ukrainka o imieniu Ołeśka, nie
chciała zdradzić miejsca ukrycia
męża, więc „powstańcy ukraińscy” zaczęli ją bić. Kiedy i to nie
pomogło, dokonali zbiorowego
gwałtu, potem udusili i powiesili
na haku. Mąż siedział na strychu,
skąd zdołał przez słomiany dach
wydostać się i uciekł na cmentarz.
W nocy przyszedł do zaprzyjaźnionej rodziny świadka, Weroniki Jastrzębskiej. „Wyglądał jak
żywy trup, był cały siwiuteńki”.
Do ich domu przychodziła też
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matka Władysława Wołoszyna, również zamordowanego tej
nocy. Opowiadała płacząc, że od
kilku dni śni jej się syn, który
mówił do niej: „nie płacz mamo,
ja leże pochowany w wodzie i
jest mi dobrze” – i opisywał, w
jakim miejscu spoczywa. Z matką świadka zgłosiły mord Niemcom. Ci wysłali z nimi samochód
i kilku policjantów niemieckich.
I rzeczywiście, w miejscu, o którym mówiły, znaleziono ciała pomordowanych 5 Polaków, w tym
jej syna. (Weronika Jastrzębska;
w: Komański Henryk, Siekierka
Szczepan: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939 – 1946;
Wrocław 2004, s. 698).
Polacy ocaleni z ukraińskich pogromów bardzo często wyrażają
przekonanie, że był to cud związany z Bożą pomocą. Tych jednoznacznych relacji jest kilkaset.
Zastanawiając się na tym faktem
większość z nich dochodzi do
wniosku, że zostali przy życiu,
aby dać świadectwo zbrodni. I
ostrzegać Polaków przed ludobójczą doktryną nacjonalizmu ukraińskiego, ich realizatorami z OUN
– UPA oraz przed ich gloryfikatorami. Czy potrafimy odczytać te
„znaki”?
Stanisław Żurek

Bestialsko zamordowani w Hucisku
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TUŁACZKA KRESOWIAN
- I CO DALEJ? cz.II
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Anna Małgorzata Budzińska

Tułaczka naszych Kresowian kończyła się przeważnie na
ziemiach zachodnich, w różnych miejscowościach.
W Jeleniej Górze w Muzeum Karkonoskim jest spora część
wystawy obrazująca życie przesiedleńców z Kresów. Ze
zdjęć i dokumentów dowiadujemy się „i co było dalej” z
Kresowiakami. Obejrzałam tę wystawę z zainteresowaniem. Ojczyzna stracona, Ojczyzna odnaleziona…

darce – kolejarze, leśnicy, fachowi pracownicy przedsiębiorstw komunalnych i fabryk. Wyjechali oni w późniejszych latach, w miarę napływu polskich fachowców.
Inną liczną grupą przesiedleńców byli ludzie z centralnej
Polski, którzy de facto wcale nie chcieli tam zamieszkać,
a przyjechali tylko na szaber- zabierali co się dało, sprzęty,
urządzenia, każdy dobytek, który dało się wywieźć i sprzedać.
Sytuacja zmieniła się nieco na lepsze, gdy rozpoczął działalność Państwowy Urząd Repatriacyjny. Akcja osadnicza
nabrała wówczas tempa i była bardziej zorganizowana.
Wtedy to właśnie przybyło najwięcej osadników zza Buga
do Jeleniej Góry i na całe Karkonosze. Kresowianie znaleźli nowe domy, nowe życie.

5 Dyplom Jadwigi Hajdukiewicz z 1947 roku

Dużą grupę ludności w tym regionie stanowili też osadnicy
wojskowi :

1 Mapka obrazująca migrację z Kresów na te ziemie

Jelenia Góra i okolice były świetnym miejscem na rozpoczęcie nowego życia, gdyż miasto nie było zniszczone
przez działania wojenne. Krótkotrwały ostrzał uszkodził
tylko kilka budynków.
Dla Kresowian, którzy przeżyli tragiczną wojnę, która
zniszczyła im dotychczasowe życie, dla ludzi, którzy przeżyli nie tylko okupację niemiecką i sowiecką, ale też ukraińskie mordy całych wiosek, dla ludzi, którzy jechali przez
cały kraj wiele tygodni i którzy obserwowali zburzone miasta i wsie, zburzony cały kraj- dla tych ludzi spokojna i
niezniszczona Jelenia Góra wydawała się rajem.

6 Żołnierze 10 Sudeckiej DP i osadniczki z Cieplic na pętli tramwajowej
w Podgórzynie sierpień 1945

3 PUR- Państwowy Urząd Repatriacyjny w Jeleniej Górze

Przesiedleńcy z terenów, które po wojnie włączono do
ZSRR oficjalnie zwani repatriantami, a potocznie mówiono
na nich „zaburzanie” lub „kresowiacy”. Na Dolnym Śląsku
znaleźli się głównie ludzie z dawnych województw: lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego, wołyńskiego i
poleskiego, a w mniejszym stopniu z wileńskiego i nowogródzkiego.

Będąc w Jeleniej Górze odwiedziłam też cmentarz, a na
nim okazały grobowiec z symbolicznymi tablicami ku czci
wielu grup Polaków, także tych, którzy zginęli na Syberii.
Rodzin Sybiraków jest w Jeleniej Górze sporo. Oni stanowili kolejną grupę osób przybyłych do tego miasta w latach
1950- 1956. Przybywali oni do Polski w ramach łączenia
rodzin. Sybiracy to ludność wschodnich ziem dawnej Pol-

OJCZYZNA STRACONA, OJCZYZNA ODNALEZIONA…- to główne hasło tej wystawy i jakże piękne…
Ludzie podnieśli głowy, wzięli się do pracy i wspólnym
wysiłkiem odbudowywali swoje życie, wzajemne stosunki
i miejsce do życia. Czy to w dużych, państwowych zakładach, czy w małych warsztatach rzemieślniczych, a także
na roli i w gospodarstwie Kresowianie pokazali, że są silni
i zaradni.

2 Wyjazd osadników na ziemie odzyskane- najpierw furmankami, potem
towarowymi pociągami-1945 rok

Wydawało się, że mogliby zająć niezniszczone domy i
mieszkania, a nawet znaleźć pracę, gdyż wiele instytucji i zakładów przemysłowych zostało uruchomionych w
pierwszych miesiącach po wyzwoleniu.
Niestety rzeczywistość nie okazała się tak różowa jak to
wyglądało z początku. Miasto było przeludnione, gdyż
na początku mieszkali tam jeszcze Niemcy. W roku 1946
zaczęto przesiedlanie autochtonów do Niemiec i akcja ta
powiodła się- po roku zostało tam tylko kilkaset Niemców.
Pozostali jedynie ci, którzy byli potrzebni polskiej gospo-

ski wywieziona na Syberię w czasie wojny.

7 Upamiętnienie poległych Polaków

4 Powojenne wyposażenie małego zakładu rzemieślniczego

Ludzie chcieli normalnie żyć i pracować, a nawet uczestniczyć w konkursach i rozrywkach. Oto jeden z dokumentów
udostępnionych w Muzeum Karkonoskim:

Jeleniogórzanie pamiętają o swoich przodkach i chwała im
za to.
Rozmawiając z potomkami Kresowian można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy.
Przy opracowaniu tematu korzystałam z materiałów Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
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KORNEL MAKUSZYŃSKI

- OPTYMISTYCZNA WIZJA ŚWIATA
Aleksander Szumański

Styl Makuszyńskiego nacechowany jest pełnym wdzięku
humorem, liryzmem i gawędziarską swadą, a z treści utworów promieniuje radość życia
i zauroczenie pięknem świata.
Poprzez swoje książki pisarz
uczy, jak odkrywać w innych
ludziach dobro, wrażliwość i
piękno oraz jak otwierać się na
ich potrzeby. Warto wspomnieć,
że miłość do ludzi i świata była
tą siłą, która stale kierowała
piórem twórcy. Urodził się 8
stycznia 1884 roku w Stryju, we
Lwowie zaś w gimnazjum im.
Długosza zdał egzamin dojrzałości. Od czternastego roku życia utrzymywał się sam, początkowo z korepetycji, a później
z pracy dziennikarskiej. Był
bardzo związany ze Lwowem,
który pokochał dozgonną miłością. W swoich tekstach pisał o
nim zawsze z wielkim uczuciem.
Za przykład niech posłuży fragment z „Uśmiechu Lwowa”, w
którym stwierdza: „Lwów miał
zawsze duszę radosną i rozśpiewaną. Przewalały się ponad
nim burze, rude przewalały się
pożogi, żelaznym zębem wojna
gryzła jego mury, gromy biły
w jego wieże, a jego dusza jakąś żarliwą wiarą przepojona
zawsze śpiewała. (...) Jest to
miasto Polską obłąkane. Duszy swojej nie ukrywa, więc ją
każdy ujrzeć może, jak rozkwitłą czerwoną różę. Czaruje nią
i zniewala. Rozkochać potrafi

każdego swoim uśmiechem, jasnym, szczerym i rzewnym”.
POETYCKI DEBIUT
Już jako siedemnastolatek zadebiutował Makuszyński utworami poetyckimi w redagowanym przez Jana Kasprowicza
„Dodatku Literackim Słowa
Polskiego”. Sam w „Bezgrzesznych latach” tak wspomina to
wydarzenie: „Mija jeden dzień
- nic... Jest wiersz Leopolda
Staffa - śliczny! Mija drugi tydzień - nic. Jest wiersz Maryli
Wolskiej - przepiękny! Jakże
mogło być inaczej? Moje sonety wiją się w mękach na dnie
kosza, ciśnięte tam ze wzgardą
przez Kasprowicza. A jednak
stało się inaczej. Boże jedyny! Na pierwszym miejscu w
dodatku literackim jaśnieją,
błyszczą, promienieją, krzyczą,
wrzeszczą na cały świat moje
wiersze, moje dwa sonety! Jan
Kasprowicz uznał je za godne
druku, Jan Kasprowicz kazał je
wydrukować! Świat się ze mną
zakręcił - chciałem krzyczeć
i śpiewać z radości, chciałem
ściskać każdego przechodnia i
każdemu powiedzieć: ‚Panie, to
moje wiersze’. W administracji gazety wypłacili mi za dwa
sonety dwie korony halerzy
osiemdziesiąt waluty austriackiej. Byłem bogaty!”.
Studiował potem polonistykę
i romanistykę na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im.

Jana Kazimierza we Lwowie i
dodatkowo w latach 1908-1910
na Sorbonie w Paryżu. W czasie
studiów swoje utwory drukował
we lwowskich pismach, zwłaszcza w akademickiej „Tece”.
Pierwszą książkę, którą stanowił
zbiór poezji pt. „Połów gwiazd”,
ogłosił drukiem w roku 1908. Po
powrocie z Paryża, w roku 1910,
został stałym współpracownikiem
lwowskiego „Słowa Polskiego” i
prowadził po ustąpieniu Jana Kasprowicza dział krytyki teatralnej.
Stanisław Lam w książce „Życie
wśród wielu” tak pisze o tamtym
okresie życia pisarza: „Na czoło
współpracowników Wasilewskiego w ‚Słowie Polskim’ szybko
wysunął się Kornel Makuszyński. Dwudziestokilkuletni zaledwie ten młodzieniec, już świecący łysiną D’Annunziowską, o
nieokiełznanym temperamencie,
niezwykłej łatwości pióra, przerzucał się od poezji do prozy,
od sentymentalnych wierszy do
humorystycznych nowel, od ciętych sprawozdań teatralnych do
dowcipnych korespondencji. (...)
Makuszyński od razu wszedł do
literatury i zajął wybitne, swoje
własne miejsce na jej kartach, za-

nim fotel akademicki sławę nową
opromienił mu aureolą”.
W tym czasie Makuszyński wydawał mniej więcej co rok nową
książkę. Odbywał częste podróże po Europie (najczęściej do
Włoch) w towarzystwie Jana
Kasprowicza, Leopolda Staffa,
Władysława Orkana i innych.
Zwiedził Rosję, Niemcy, Włochy,
Szwajcarię, Belgię, Holandię i
Anglię. Felietonowe sprawozdania z szeregu podróży ukazały się
w wydaniu książkowym. Wybuch
I wojny światowej zastał pisarza
na Litwie, skąd został wywieziony za Wołgę jako austriacki
poddany. Makuszyński był od
dziecka wielkim miłośnikiem teatru. W opowiadaniu „Dusze na
paradyzie” pochodzącym ze zbioru „Bezgrzeszne lata” wspomina:
„Stary teatr lwowski jest to gmach
ogromny, sędziwy, ku upadkowi
się chylący. Mieszkała w nim dusza wspaniała i tęczowa. Wielkie
dzieło Skarbka pełne było blasku
i wielkości. Teatr miał trzy piętra,
a na trzecim było jeszcze jakby
półpięterko, drewniana zagroda,
tak już wysoko, że smarkacz tam
stojący głową dotykał powały.
Na tych to wysokościach, jak na

szczycie Everestu, szalały burze
i miotały się w naszych duszach
błyskawice. Tuż nad nami, o pół
metra wyżej, mieszkał już Pan
Bóg, który czasem zasłuchany w
śpiewy na scenie, roztargnioną
ręką gładził nasze głowy, czupryny płowe i rozwichrzone myśli, albo dziwne usłyszawszy w
rozgorzałych serduszkach szmery, spojrzał i mrucząc: ‚Czego
beczysz, głupi?’ - ocierał ciepłe
łzy z niebieskich oczu”. W latach
1914-1918 pełnił funkcję kierownika literackiego teatru we Lwowie i kierownika artystycznego
Teatru Polskiego w Kijowie. Z racji swojej popularności i faktu, iż
był on również bardzo cenionym
dziennikarzem - został w Kijowie
prezesem miejscowego Związku
Literatów i Dziennikarzy Polskich. Do niepodległej Polski
wrócił w 1918 roku, ale osiadł,
podobnie jak Leopold Staff, już
nie we Lwowie, lecz w Warszawie. Tutaj ugruntowała się jego
pozycja pisarza.
W Warszawie nastąpił okres żywiołowej działalności pisarza.
Swoje felietony i recenzje ogłaszał we wszystkich poczytnych
w owym czasie czasopismach,

/ Złoty Wawrzyn Polskiej_Akademii_Literatury By anonimowy - image taken by User:Mathiasrex Maciej Szczepańczyk, CC BY 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3898436
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książki dla dzieci i młodzieży, w
których radość życia przeplata się
z bezinteresowną postawą i wiarą
w ludzką dobroć. Był klasykiem
humoreski i dowcipnego felietonu. Jego twórczość dla dzieci i
dorosłych przepojona jest ogromnym ciepłem i zrozumieniem dla
drugiego człowieka. Na kartach
swoich powieści ukazuje bohaterów, którzy kierując się w życiu
współczuciem dla pokrzywdzonych, jak również wiarą w trwałe
związki przyjaźni, zawsze wierni
są zasadom moralnym i przekonaniu, że w każdym ludzkim sercu
mieści się wiele dobra. Sam Makuszyński we fragmencie pięknego wiersza pt. „Inwokacja” wyznaje Matce Bożej:

/ Awantura o Basię – kadr z ekranizacji powieści napisanej przez Kornela Makuszyńskiego w 1936 roku. Pierwszy raz została opublikowana w 1937 roku.

stając się jedną z najbardziej znanych postaci w polskim życiu
artystyczno-towarzyskim stolicy.
W roku 1926 za poemat „Pieśń
o Ojczyźnie” (1924) otrzymał
Państwową Nagrodę Literacką,
najwyższe wyróżnienie literackie,
przyznane mu przez Ministerstwo
Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego. W roku 1937 zaś
został powołany do Polskiej Akademii Literatury. Okupację hitlerowską i Powstanie Warszawskie
przeżył w stolicy. Po przebyciu obozu w Pruszkowie został
wywieziony do Opoczna, skąd
przedostał się do Zakopanego,
które po wojnie stało się drugim
domem pisarza i jego żony Janiny Gluzińskiej. Warto zaznaczyć,

że honorowym obywatelem tego
miasta był już wcześniej (6 marca
1931 r.). Tam też - w „Opolance”
- mieści się obecnie muzeum biograficzno-literackie jego imienia.
Powstało w 1966 r. ze zbiorów
ofiarowanych przez wdowę po
pisarzu, a gromadzi książki, fotografie, obrazy, meble i pamiątki
osobiste Makuszyńskich. Kornel
Makuszyński zmarł 31 lipca 1953
r. i został pochowany na zakopiańskim cmentarzu - Pęksowym
Brzyzku.
PISARZE ZE SŁOŃCEM W
HERBIE
Kornel Makuszyński zasłynął
w literaturze polskiej twórczą

oryginalnością i optymistyczną postawą wobec życia. Kazimierz Czachowski już przed
wojną pisał o nim następująco:
„Kornel Makuszyński jest zjawiskiem na tle swego pokolenia
wyjątkowym. Z natury liryk
o głębokiej i szczerej uczuciowości, organizacja na wskroś
poetycka, stał się Makuszyński
przede wszystkim humorystą o
wybitnie radosnym poglądzie
na świat. W utworach Makuszyńskiego rzeczywistość ludzka jest przedmiotem zawsze
wybornego dowcipu, charakteryzującego swoisty i własny,
aczkolwiek wpadający niekiedy
w manierę, styl autora. Makuszyński nawet gdy szydzi, czyni
to z pobłażliwością szczeropolskiego komizmu, ale również
głęboko nas wzrusza, uśmiechając się przez łzy lub niekiedy w
poważnym tonie przenosząc się
w kraj baśniowej ułudy. Okazał
się również znakomitym piosenkarzem żołnierskim, w tych
utworach swoich dając prawdziwe arcydziełka rodzaju - być
może - najgłębiej i najbezpośredniej odczutymi w całej jego
twórczości”.
Kornel Makuszyński większość
swojej twórczości pisarskiej poświęcił najmłodszym, jego praca
literacka i działalność była walką o uśmiech dziecka. W swoich
czytelnikach wyrabiał poczucie
humoru i zachęcał do zastanowienia się nad wartością etyczną
czynów ludzkich. Zaciekawiał,
bawił, ale i uczył, przemycając
w swych książkach problemy
wychowawcze i wartości patriotyczne. „Należy do najpoczytniejszych pisarzy polskich i
najświetniejszych humorystów
w literaturze polskiej; twórczość
jego jest wyrazem optymistycznej pogody ducha” - czytamy w
„Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej” Wydawnictwa Gutenberga. I faktycznie taką
wymowę mają jego wspaniałe

Spojrzyj w me serce, Najświętsza
Pani,
I choć przez chwilę usłysz,
co w nim śpiewa,
A ujrzysz wielką miłość w tej otchłani,
Co kocha ludzi, kamienie i drzewa.
(...)
Chcę serce moje jako bochen
chleba
Pokrajać dla tych, których
głód uśmierca,
Ty zasię spraw to, o Panienko z
nieba,
Aby dla wszystkich mi starczyło
serca.
BEZGRZESZNY ŚWIAT
Książki Makuszyńskiego były
wielokrotnie wznawiane i cieszyły się wciąż niesłabnącą poczytnością. Debiutował w 1908 r.
tomem wierszy „Połów gwiazd”
i humoreskami „Rzeczy wesołe”
(1909), następnie opublikował
kilka tomów wierszy, zbiory recenzji teatralnych i felietonów,
wspomnień, m.in. „Dusze z papieru” (t. 1-2 w 1911 r.), „Awantury arabskie” (1913), „Bezgrzeszne lata” (1925), „Kartki z
kalendarza” (1939). Trzeba jednak śmiało powiedzieć, że nieśmiertelność pisarską zawdzięcza
przede wszystkim książkom adresowanym do dzieci. W „Kartkach
z kalendarza” powie: „Dziecko,
żaczek utrapiony, jest czytelnikiem, jakiego nie ma drugiego”.
Ze świetnej znajomości dziecięcej psychiki rodzą się największe
i najsłynniejsze dzieła Makuszyńskiego, tj. „O dwóch takich, co
ukradli księżyc” (1928), „Przyjaciel wesołego diabła” (1930),
„Panna z mokrą głową” (1933),
„Wyprawa pod psem” (1936),
„Awantura o Basię” (1937), „Szatan z siódmej klasy” (1937) czy
„Szaleństwa panny Ewy” (1957).
Dla najmłodszych dzieci napisał
cykl historyjek słowno-obrazkowych o przygodach Koziołka
Matołka (1933-1934) i małpki
Fiki Miki (1935-1938), a także
osnutych wokół polskich legend:
„O wawelskim smoku” (1937),
„Wanda leży w naszej ziemi”
(1938), „Za króla Piasta Polska

www.ksi.btx.pl
wyrasta” (wydanie pośmiertne
1985). Książki te miały wiele
wznowień i tłumaczeń na języki
obce. W nich zawarł on elementarne wartości etyczne, ucząc, jak
należy kochać drugiego człowieka i dostrzegać w świecie dobro.
W „Bezgrzesznych latach”, w
przepięknym dialogu pisarza ze
słonecznym promieniem, czytamy:
- Cóż mogę ja, człowiek?
- Mało, wiem, że mało. Możesz
jednak uczynić, co ja czynię. Niewiele to, prawie nic, ale większą
jest ofiara pokornego serca niż
złota ofiara bogacza. Możesz iść
moją drogą, tu i tam, i wszędzie.
I choćbyś miał w duszy tysiąc zgryzot, a w sercu morze
łez, znajdź jednak na jego dnie
uśmiech. Położysz go na spłakanych oczach, a uśmiechną się.
Położysz go na ustach spragnionych, a wyda się im jak kropla
rosy. Położysz go na serce zziębnięte i ogrzejesz je. Pokażesz go
duszy udręczonej, a ona na moment jeden zapomni o udręczeniu.
Uśmiechem miłości zapełnisz noc
bezsenną i pełną zgryzoty, zetrzesz nim z warg ludzkich słowo przekleństwa. Uśmiech jest
wielkim szczęściem ludzi bardzo
biednych, którzy sami już go w
sobie nie znajdą. Uśmiech jest
złotym dzieckiem miłości, a oni
mają serca wyschnięte, już bez
miłości. Trzeba im ją przypomnieć.
Utwory Kornela Makuszyńskiego
są dziełami o nieprzemijających
walorach dydaktycznych. Na
jego książkach - zawsze pełnych
słońca i miłości - wychowują się
kolejne pokolenia Polaków, niekoniecznie tylko te najmłodsze.
Dzieje się tak, ponieważ przepojone są one najszlachetniejszymi
wartościami i mądrą filozofią zgody na otaczający nas świat. „Owo
słońce - pisze o twórczości pisarza Witold Szolginia w „Tamtym
Lwowie” - jest oczywiście alegorią oraz symbolem istoty i głównych cech jego pisarstwa: pogodnej afirmacji życia, spoglądania
z otuchą i nadzieją w przyszłość
swoją i świata, szlachetności życiowych postaw, wiary w ludzką dobroć, wielkiej sympatii dla
bliźnich oraz współczucia dla pokrzywdzonych przez zły los. No
i oczywiście lirycznego humoru
i żywej wesołości jako skutecznych remediów na troski i zmartwienia codziennego ludzkiego
żywota, a także na klęski doznawane od wspomnianego złego
losu. (...) Wszystko to, poczęte
przez Makuszyńskiego jeszcze
we Lwowie, przenikało tworzone
potem przez tego ‚pisarza ze słońcem w herbie’ i wydawane już
gdzie indziej utwory dla dzieci i
młodzieży o tak dobrze od dziesiątek lat znanych i pamiętanych
tytułach...”.
Bożena Rafalska, Aleksander
Szumański
„Lwowskie Spotkania”
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Marsz Pamięci w 76. rocznicę ludobójstwa - 11 lipca 2019
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