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200. lecie urodzin wynalazcy lampy 
naftowej

Sejm RP ogłosił rok 2022 rokiem Łukasiewicza jednak jego postać wciąż jest mało znana i niedoceniania. 
mimo że Sejm ogłosił rok 2022 rokiem Łukasiewicza. Zatem kim tak naprawdę był Ignacy Łukasiewicz, 
nie tylko wynalazca lampy naftowej i pionier przemysłu naftowego, społecznik, działacz niepodległościo-
wy, filantrop i uwielbiany przez wielu pracodawca? Pochodził ze szlacheckiej rodziny ormiańskiego po-
chodzenia herbu Łada. Miał czworo rodzeństwa. Jego ojciec Józef pochodził z Mazowsza i odznaczył się 
w Powstaniu Kościuszkowskim, lecz prawdopodobnie z powodu działalności niepodległościowej musiał 
się przenieść do Galicji.... dokończenie na stronie 15   
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Kornel Makuszyński 
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14 marca 1801 r. zmarł Ignacy Krasicki
Ignacy Krasicki – biskup, pisarz, 
publicysta związany ze Lwowem. 
Jeden z głównych przedstawicieli 
polskiego Oświecenia nazywany 
„księciem poetów polskich”.

W latach 1743-1750 Krasicki uczył 
się w Jezuickim Kolegium Lwow-
skim. Wśród licznych swoich sta-
nowisk w różnych okresach był 
m.in. kanonikiem kijowskim, prze-
myskim, kustoszem katedralnym 
Lwowa. Urodzony w 1735 r. w 
Dubiecku nad Sanem. Z bogatego 

dorobku Ignacego 
Krasickiego posta-
nowiliśmy przy-
pomnieć jedną 
tylko bajkę „Wół 
minister”, która 
naszym zdaniem 
pasuje jak ulał do 
obecnych czasów, 
a nie mamy wcale 
pewności czy w 
obecnych szko-
łach uczy się jej 
nadal:

Władysław Jagiełło, wielki ksią-
żę litewski, od 1386 mąż Jadwigi 
Andegaweńskiej oraz król Pol-
ski, najwyższy książę litewski 
1401–1434. 
Założyciel dynastii Jagiellonów
Był najdłużej panującym polskim 
monarchą. Objął tron wielkoksią-
żęcy w Wilnie po śmierci ojca w 

1377. W 1385 zawarł z Koroną 
Królestwa Polskiego unię w Kre-
wie, zobowiązując się do przyję-
cia chrztu i chrystianizacji Litwy 
oraz poślubienia królowej pol-
skiej Jadwigi w zamian za tron 
polski, który objął rok później. 
Prowadził wielką wojnę z zako-
nem krzyżackim (1409–1411). 

4 marca 1386. Koronacja Władysława Jagielły 

Pomoc dla Polaków we Lwowie

2022
R o k i e m 

Łukasiewicza
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W Elblągu ruszyła 
zbiórka darów dla 
Tarnopola 
Redakcja

Przejście Graniczne Krościenko  
Redakcja za  Fundacja Dobre Jutro

Zło dobrem zwyciężaj  
Redakcja za Ewa Karlik

Wczoraj przekazaliśmy na grani-
cy wypełnionego po same brzegi 
busa z darami o wartości 3500 zł, 
które zakupiliśmy dzięki Waszej 
hojności ze zrzutki www.zrzutka.
pl/zcf76e! 
Wszystko trafiło do potrzebują-
cych rodzin - polskich i ukraiń-
skich, które mieszkają w Sam-
borze w obwodzie lwowskim. 
Jesteście ludźmi o wielkim ser-
cu i jesteśmy pewni, że wspólnie 
będziemy dalej szerzyć dobro i 
wsparcie Polakom i Ukraińcom w 
obliczu wojny.
W busie znajdowały się lekar-
stwa, bandaże, chemia, kosmety-
ki, artykuły spożywcze i pamper-
sy. 
Z tego miejsca serdeczne podzię-
kowania kierujemy do Michał 
Horbaczek - działalność społecz-
na - Stowarzyszenie Patriotyczne 
„Miłość&Honor Lokalny Patrio-

tyzm”.
Ponadto dziękujemy TKPZL 
Sambor za koordynację akcji 
przewożenia w głąb darów!

Chcemy jak najwięcej takich bu-
sów wysłać do Naszych Pomóż 
wypełnić kolejny www.zrzutka.
pl/zcf76e

Stowarzyszenie Pomocy Pola-
kom we Lwowie i Okolicach 
dziękuje serdecznie wszystkim 
darczyńcom z Jarosławia i oko-
lic. Ogromne podziękowania nale-
żą się pracownikom szkoły podsta-
wowej nr 10 w Jarosławiu.
Dziś był kolejny dzień zbiórki i 
sortowania, przekazywania pomo-
cy do poszczególnych punktów. 
Na miejscu był obecny burmistrz 
Miasta Jarosławia Pan Waldemar 
Paluch. Dziękujemy za współpra-
cę również Panu Dariuszowi Da-
riusz Tracz, a Greta Ostrowska za 
cierpliwość i serducho!
To nie koniec, nadal jesteśmy w 
trakcie oczekiwania i monitorowa-

nia przejazdu
,,drogi z piekła „ naszych bliskich, 
znajomych z którymi zetknął nas 
ten czas.
Jedni jadą niby z bliska, a już kilka 
dni...
Czekamy na koleżankę z malut-
kim dzieckiem, z Kramatorska i 
dziękujemy za wszelką pomoc jej 
udzieloną po ciężkiej drodze !
Za granicą pozostali nasi bliscy 
krewni, przyjaciele...
Pomagamy tym, którym jest moż-
liwość, pamiętamy o tych co nie 
mogli wyjechać. 
W obecnym czasie pozostaje po-
wiedzieć:
,, Zło dobrem zwyciężaj!”

Władze Elbląga uruchomiły dziś 
trzy miejskie punkty zbierania da-
rów dla partnerskiego miasta Tar-
nopol w Ukrainie. Lista potrzeb-
nych rzeczy i produktów jest długa 
i szczegółowa.

    Zbiórka jest prowadzona zgodnie 
z zaleceniami ogłoszonymi przez 
rząd, ale z drobnym wyjątkiem na 
wyraźnie potrzeby zgłaszane przez 
tarnopolan. Do tej listy dodaliśmy 
żywność dla niemowląt i dzieci 
oraz nowe lub w bardzo dobrym 
stanie zabawki

– wyjaśnia Łukasz Mierzejewski 
z biura prasowego urzędu miasta.

Dary są już sortowane i pakowane. 
Na razie nie wiadomo, czy uda się 

je dostarczyć bezpośrednio do Tar-
nopola, ale na pewno trafią do po-
trzebujących wsparcia Ukraińców. 
W najlepszym przypadku do osób, 
które pozostają w objętym wojną 
kraju. Jeśli się nie uda przewieźć 
ich przez granicę, przekazane zo-
staną uchodźcom.

Punkty zbiórek czynne są w godzi-
nach 8.00-18.00.

1. Kamieniczki Elbląskie ul. Świę-
tego Ducha 3-4

2. Szkoła Podstawowa nr 11

3. Szkoła Podstawowa nr 14

Autor: M. Stankiewicz

Redakcja: M. Rutynowski

Konsultacje ze światowymi 
przywódcami w sprawie Ukrainy
Redakcja; prezydent.pl

 28 lutego 2022

A. Duda:

– Musimy twardo bronić Ukra-
iny. Absolutnie nie ulegniemy 
żadnemu szantażowi. Wszyscy 
doskonale zdają sobie sprawę, 
że w tej ogromnie trudnej sytu-
acji poradzimy sobie tylko razem. 
Nie możemy godzić się na siłową 
zmianę światowego porządku – 
oświadczył Prezydent Andrzej 
Duda po międzynarodowych 
konsultacjach w związku z agre-
sją Rosji na Ukrainę. Rozmowy z 
przywódcami państw UE i NATO 
zorganizował – już po raz czwarty 
– Prezydent USA Joe Biden. 

– Nie sposób tolerować tego, że 
giną dzieci, że zabija się ludzi, że 
bombardowane są osiedla miesz-
kalne. Musimy uczynić wszyst-
ko, by ta wojna się zakończyła i 
wojska rosyjskiej opuściły teryto-
ria okupowane – mówił Andrzej 
Duda w oświadczeniu dla dzien-

nikarzy. 

Dodał, że usłyszał wiele ciepłych 
słów pod adresem Polaków, którzy 
pomagają uchodźcom. – Dziękuję 
wszystkim za wielkie serce, za za-
proszenia do domów, za przyno-
szenie darów, za niezwykłą ofiar-
ność wobec narodu ukraińskiego. 
Świat to widzi. Dziękuję moim Ro-
dakom za tę niezwykłą postawę – 
dodał. – Wierzę, że wszyscy goście 
będę mogli spędzić u nas spokoj-
ny czas, a potem wrócić do swoich 
domów i normalnego życia.

Redakcja -A. Łukawski:

Tyle można dowiedzieć się ze stro-
ny prezydenta Dudy chyba jednak 
mniej/bardziej świadomie „wkrę-
conego” w antyputinowską koali-
cje oligarchów broniących swoich 
biznesów na Ukrainie. W wojnie 
rozpętanej przez oligarchów moc-
no związanych układami w Rosji i 
Ukrainie giną niestety ludzie. 

W tej wojnie nie można w żaden 
sposób stosować i ważyć selek-
tywnie narracji proukraińskiej z 
„tą złą” bo rosyjską. Pojawiający 
się wątek pomocy tylko ukraińcom 
i to w imię chrześcijaństwa, to już 
skrajna kompromitacja głoszących  
tą tezę. 

Dlaczego wartości chrześcijańskie 
w stosunku do uchodźców  na gra-
nicy z Białorusią, bombardowa-
nych Rosjan wschodniej Ukrainy 
czy wreszcie cały czas mieszka-
jących na Ukrainie Polaków są 
niemal zerowe do tych, jakimi Ma-
cierz RP za pomocą polskojęzycz-
nych mediów darzy Ukraińców. 
Przecież krew ww. nadal jest tak 
samo czerwona jak krew ucieki-
nierów z Ukrainy którzy zaczynają 
wybrzydzać i wysuwać roszczenia 
od państwa które przyjmuje ich 
gorącym sercem. Dlaczego Świat 
z którym Duda się konsultuje „za-
kodowany” jest tylko na Ukrainę? 
WSTYD Panie Duda !!      
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Po raz pierwszy ten biogram umie-
ściłem 29 lutego ubiegłego roku.
Należy przypominać postać tego 
chłopca. 
Harcerz, partyzant -pseudonim 
Żbik , żołnierz frontowy, żołnierz 
Wojsk Ochrony Pogranicza, dezer-
ter z LWP, dowódca 4 Kompanii 
Oddziału Partyzanckiego BŁY-
SKAWICA Majora Józefa Kurasia 
OGNIA -pseudonim ŁOŚ.
Edward Religa, pseudonim Żbik, 
urodzony 29.X.1925 roku we Wło-
dzimierzu Wołyńskim. Syn Ignace-
go i Franciszki, z domu Cieślińskiej. 
Żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej, Zgrupo-
wanie Osnowa, oddział podporucz-
nika Władysława Cieślińskiego ps. 
Piotruś Mały.W latach 1942 –1944, 
jako partyzant oddziału Samoobro-
ny, brał udział w wielu, ważnych 
dla mieszkańców Wołynia, ak-
cjach dywersyjnych, między inny-
mi:•1942 -zamach na ukraińskiego 
burmistrza miasta Czernyszy-
na,•1943 -brawurowa akcja kilku-
osobowego oddziału -wysadzenie 
torów kolejowych w Piatydnem, 
które spowodowało paraliż trans-
portów niemieckich; za akcję tę 
ZWZ i mieszkańcy Włodzimierza 
Wołyńskiego przekazali oddzia-
łowi proporzec „Klin Św. Jerze-
go”, który przetrwał do dziś,•1943 
-zasadzka na Niemców, na szosie 

Włodzimierz –Uściłóg, zakończo-
na zdobyciem broni; za udział w 
tej akcji Edward Religa otrzymał 
awans na stopień kaprala,•1944 
-likwidacja we Włodzimierzu Wo-
łyńskim konfidenta gestapo, Wa-
sila Trojanowskiego.Na początku 
1944 roku oddział Samoobrony 
został wcielony do I Batalionu 23. 
PP AK Zgrupowania Osnowa. Ba-
talion prowadził ciężkie walki z 
Niemcami w rejonie Włodzimierza 
Wołyńskiego, w obronie wsi Stę-
żarzyce, następnie walki o most w 
Zamłyniu, w lasach Mosurskich i 
Szackich.W tym samym czasie, we 
Włodzimierzu Wołyńskim, ukraiń-
scy bandyci z sąsiedztwa ostrzela-
li, obrzucili granatami i podpalili 
rodzinny dom Religów, w pożarze 
zginęło 18 osób.27 maja 1944 roku 
Edward Religa, wraz z oddziałem, 
sforsował rzekę Prypeć. Podczas 
przeprawy, przy dwustronnym 
ostrzale przez Niemców i Rosjan, 
na jego oczach, zginął dowódca od-
działu Władysław Cieśliński, wuj 
Edwarda.29 czerwca 1944 roku 
plutonowy Edward Religa z obozu 
w Kiwercach trafia do I Dywizji 
Piechoty im. Tadeusza Kościusz-
ki, nie zmienia swoich poglądów; 
walka z Niemcami jest najważniej-
sza. W sierpniu 1944 roku walczy 
o przyczółek pod Puławami, a na-
stępnie o wyzwolenie warszawskiej 

Pragi. Został odznaczony Krzyżem 
Walecznych. W tymże roku dostał 
skierowanie do szkoły podoficer-
skiej w Mińsku Mazowieckim. Po 
jej ukończeniu wrócił na front i zo-
stał przydzielony do 16. PP, 6. DP, 
na stanowisko dowódcy plutonu. 
Wraz z frontem dotarł na Pomo-
rze, gdzie uczestniczył w walkach 
o Wał Pomorski. Za wyjątkową 
odwagę i skuteczność w walkach 
został odznaczony Krzyżem Srebr-
nym V klasy Orderu Wojennego 
Virtuti Militari. Następnie przekro-
czył Odrę i dotarł do Łaby.Po kapi-
tulacji Niemiec wrócił do Polski; 
jego pułk stacjonował w Nowym 
Targu.Przełożeni kierują go do 
Wojsk Ochrony Pogranicza. Cha-
rakter działania powojennego Woj-
ska Polskiego, współpracującego 
i podległego wojskom sowieckim, 
nie był zgodny z oczekiwaniami 
Edwarda; nawiązał kontakty z dzia-
łającymi na Podhalu partyzantami 
„Ognia”. Latem 1945 r zdezertero-
wał z Ludowego Wojska Polskiego 
i wstąpił w szeregi zgrupowania 
„Ognia”, wierząc, że tu będzie 
mógł walczyć o prawdziwie wolną 
Polskę.Pod zmienionym nazwi-
skiem (Radyga) przyjął pseudonim 
ŁOŚ i w początkowym okresie był 
przy sztabie stacjonującym wów-
czas na Bystrym w Zakopanem a 
dokładnie na Antałówce w zabudo-
waniach Chłapka , następnie został 
dowódcą oddziału którego obóz 
usytuowano w okolicach Szczawy, 
później oddział został przemiano-
wany na 4 Kompanię,. Działał na 
terenie Gorców, w południowej 
części powiatu limanowskiego, za-
chodniej części powiatu sądeckiego 
(Szczawa, Kamienica, Łącko, Tyl-
manowa, Korzenna,Jasienna, Gró-
dek nad Dunajcem).Przeprowadzał 
udane akcje zbrojne, skierowane 
przeciwko Milicji Obywatelskiej 
i Urzędowi Bezpieczeństwa Pu-
blicznego. Wstrzymywał ataki, po 
upewnieniu się, że po przeciwnej 
stronie są zwykli żołnierze Wojska 
Polskiego.
Wojskowe władze komunistyczne, 
jako dezertera, zdegradowały go 
do stopnia szeregowego, wszelkie 
dokumenty zostały zniszczone lub 
utajnione, blokowano rodzinie do-
stęp do jakiejkolwiek informacji 
związanej z losem Edwarda Re-
ligi. Po ujawnieniu nielicznych, 
zgromadzonych w archiwach woj-
skowych, dokumentów, można 
stwierdzić, że Edward Religa był 
odważnym i oddanym Polsce żoł-
nierzem. Edward Religa nie został 
zrehabilitowany, w dokumentach 
wojskowych widnieje jako szere-
gowy i dezerter. Pomimo wielolet-
nich starań rodziny Edwarda Religi, 
nie podjęto prób odnalezienia jego 
miejsca pochówku i wyjaśnienia 
okoliczności jego śmierci.
Nastąpił rok 2019/20 który być 
może okazać się znamiennym w 
przywróceniu dobrego imienia 
temu niezwykłemu chłopakowi. 
ŁOŚ był zawsze, podkreślam za-
wsze, żołnierzem walczącym o 
WOLNĄ POLSKĘ. W wielkim 
skrócie powyżej opisano drogę 
porucznika, mało opisów z okresu 
Powstania Antykomunistycznego. 
Jak było u OGNIA ? Był jednym z 
najbardziej cenionych i lubianych 
przez żołnierzy dowódców, także 
przez samego OGNIA. To ŁOŚ po 
dezercji Stefana Ostaszewskiego 
ps, Rysiek miał zostać dowódcą 2 
Kompanii Tatrzańskiej ale w wyni-

ku uporu Powichra tak się nie stało 
i po krótkim pobycie w obozie na 
Tomanowej po kłótni z Powichrem 
powrócił do sztabu. O co się po-
kłócili ? O miejsce obozowania. 
Powicher chciał przenieść obóz 
na Tyrałówkę, czujki umieścić na 
Starej Robocie a w Tomanowej 
zostawić tylko Patrol. ŁOŚ był 
temu stanowczo przeciwny a PO-
WICHER dopiął swego i przeniósł 
obóz co okazało się zgubne w skut-
kach. Po latach ze łzami w oczach, 
siedząc na resztkach rozpadającego 
się szałasu na Tyrałówce w obecno-
ści swoich dawnych partyzantów 
wypowiedział następujące zdanie: 
ŁOŚ miał rację, gdybym go posłu-
chał nic by się nie stało a później 
było już tylko słychać szloch sty-
ranego życiem człowieka. Ja tam 
byłem, widziałem i słyszałem, wte-
dy też POWICHER ze skórzanej 
starej brązowej teczki wyciągnął 
trzy zeszyty i powiedział : jesteś 
wnukiem jednego z najbardziej 
zaufanych Ogniowych Żołnierzy, 
tutaj jest wszystko, strzeż tego jak 
oka w głowie, jak własnego życia. 
Dzisiaj powoli przekazuję tą trudną 
czasami wiedzę młodym. Miałem 
wtedy 13 lat ale pamiętam spuch-
nięte od łez oczy POWICHRA, byłi 
tam jeszcze pan Edward Klempka 
,Jan Mateja, Andrzej Skwarek, Wil-
helm Lasak, Antoni Cycoń oraz 
Stanisław Lasak.Wychodząc wtedy 
w góry zapytałem wujków czyli 
braci mojej Babci po co im będę 
potrzebny a oni odpowiedzieli że 
u cyganów najmłodszy wodę nosi i 
zaczęli się wszyscy śmiać. Noszę tą 
wodę do dziś.
Opiszę teraz jeszcze 2 wydarzenia 
bo na więcej tutaj nie ma miejsca, 
Pierwsze pokaże jakim człowie-
kiem był EDWARD RELIGA. 
Kilkuosobowy partyzancki patrol 
przechodzi koło wsi w Gorcach. 
W pewnym momencie dowódca 
patrolu Abuś zauważa dziwną sy-
tuację. Jakiś mężczyzna razem z 
kozą ciągną pod górę rozklekotany 
wózek a na nim jakąś skrzynię. Po-
leca Węgorzowi i Gaździe spraw-
dzić co się dzieje, Okazuje się że 
mężczyźnie zmarła żona a że byli 
bardzo biedni to miejscowy pro-
boszcz odmówił pochówku i kazał 
sklecić skrzynię a kobietę samemu 
pochować co też właśnie się dzia-
ło. Abuś nie namyślając się wysłał 
Węgorza do Dowódcy czyli ŁO-
SIA. ŁOŚ wraz z żołnierzami przy-
szedł w krótkim czasie na miejsce a 
po wysłuchaniu relacji mężczyzny 
polecił wszystkim udać się do wsi 
a tak na prawdę bezpośrednio do 
księdza. Na miejscu ksiądz został 
„wyspowiadany” i otrzymał pole-
cenie zorganizowania należytego 
godnego pogrzebu z udziałem całej 
społeczności. Tak też się stało a po 
zakończonej uroczystości ksiądz w 
obecności swoich parafian dostał 
polecenie opuszczenia spodni a na-
stępnie wymierzono mu 25 batów 
na goły tyłek, Od tamtej pory nikt 
we wsi nie skarżył się już na księ-
dza.
Drugie zdarzenie jest już niestety 
tragiczne, Po rozbiciu przez UB, 
KBW i NKWD 4 Kompanii w bi-
twie pod Szczawą ŁOŚ razem z 
ocalałymi partyzantami udał się do 
sztabu zgrupowania. Był paździer-
nik 1946. Na nieszczęście okazało 
się że jest tam również partyzant o 
pseudonimie KULA. Pewnej nocy 
w obozie wydarzyła się tragedia. 
Pełniący warte przy namiocie, zie-

miance OGNIA , ZIMNY zauwa-
żył jakiś ruch i pociągnął serię z 
automatu. Okazało się że trafiony 
został ŁOŚ a drugiego żywego do-
padł w namiocie Antek Cycoń. An-
tek zapytał Wszystko Jedno co jest 
grane a ten powiedział że przyszedł 
jakiś żołnierz z poleceniem by ŁOŚ 
stawił się pilnie u Dowódcy ale w 
wielkiej ciszy. Niczego nieświado-
my ŁOŚ wyszedł..... Przesłuchany 
Wszystko Jedno przyznał się że 
to on obudził ŁOSIA na polecenie 
swojego szefa z UB ale nie powie 
kto to jest, Wszystko Jedno został 
rozstrzelany a dowództwo bojąc się 
reakcji żołnierzy po przypadkowej 
śmierci uwielbianego przez party-
zantów EDKA podjęło narrację że 
Edek zginął bo chciał zabić Ognia. 
Była jeszcze jedna narracja że został 
zabity za pijaństwo a tą durną nar-
rację wpuścił wśród partyzantów,,,,, 
o tym innym razem. Dowództwo 
Oddziału podejrzewało że w obo-
zie nadal przebywa prawdziwy 
prowokator ale nie miało pewności 
który to. Po tym zdarzeniu Ogień 
rozesłał partyzantów ŁOSIA którzy 
byli jeszcze przy sztabie do innych 
Kompanii, a przede wszystkim 
do 3 - ciej Henryka Głowińskiego 
(prawdziwe imię ANTONI ). Nie 
wiedział jednak że wśród nich był 
zdrajca który przyczynił się rów-
nież do śmierci GROŹNEGO (Tak 
wszyscy myśleli, Groźny jednak 
nie zginął, zmarł w 2016 roku, żyją 
jeszcze naoczni świadkowie wy-
darzeń z 1946 roku).Na początku 
1947 roku zostaje w wyniku UB 
- eckich zasadzek złapanych kilku 
partyzantów z 3 Kompanii, Jest 
nim też Węgorz. Zostaje zawiezio-
ny na UB w Rabce. Z celi zostaje 
wyprowadzony na przesłuchanie. 
Wchodząc do pokoju przesłuchań 
struchlał, za stołem w mundurze 
porucznika siedział jego kolega z 
oddziału, ten który zaprowadził 
go do partyzantów a konkretnie 
do samego ŁOSIA. Był to KULA 
, IGNACY WACŁAWIK.
Pan Edzio nigdy oficjalnie nie 
zdradził co to za gagatek go prze-
słuchiwał. Z opowieści pana Edzia 
pamiętam jak KULA zaczynając 
przesłuchanie powiedział : wy-
kończyłem ŁOSIA i GROŹNEGO 
teraz przyjdzie kolej na SKAŁĘ 
i POWICHRA a na końcu dorwę 
OGNIA.
Po latach a dokładnie pod koniec lat 
70 tych a jeszcze dokładniej w 1979 
roku miałem wątpliwy zaszczyt po 
raz pierwszy poznać Stanisława 
Wałacha oraz jego szarą eminencję 
i prawą rękę jak sam mówił czyli 
opisanego wcześniej KULĘTo też 
dłuższa i ciekawa historia która zo-
stanie umieszczona w piszącej się 
książce. 
Rok 2019/20/21 - powoli z syno-
wą siostry ŁOSIA, panią Wandą 
przywracamy pamięć i prawdziwą 
historię tego młodziutkiego WIEL-
KIEGO PATRIOTY. Być może 
już w tym roku uda się ekshumo-
wać szczątki EDWARDA RELI-
GI, ŻBIKA< ŁOSIA, jeżeli całe 
to obecnie panujące zdziczenie nie 
przeszkodzi.
Jesteśmy mu to winni.
Tak na koniec tej opowieści - to 
ŁOŚ z rozkazu OGNIA udał się 
na wschód w rodzinne strony do 
ZAPORY aby uzgodnić szczegóły 
planowanej wspólnej akcji mającej 
na celu zabicie Bolesława Bieruta.
WIECZNA CZEŚĆ I CHWAŁA 
BOHATEROM !!!

Edward Religa (1925 –1946) ŻOŁNIERZ WYKLĘTY
Redakcja za Robert  Skubelwaligora
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Trzecia zasada dynamiki New-
tona: Jeśli ciało A działa pewną 
siłą na ciało B, to również ciało B 
działa na A siłą równą co do war-
tości tej pierwszej, ale przeciwnie 
skierowaną.
Z zasadą Newtona miały i nadal 
maja do czynienia wszystkie spo-
łeczności w swoim egzystencjali-
zmie bo tak właśnie działa Świat.
O ile osiągnięcia nauki stale się 
rozwijają to nie można tego po-
wiedzieć o „możnych tego Świa-
ta”  którzy dostrzegli, że z jednego 
służącego wszystkim mieszkań-
com Ziemi kierunku można odbić 
w świat zwierzęcych instynktów, 
świat w którym rządzi się bezpra-
wiem, chciwością, kłamstwem, 
świat w którym nieliczna grupka 
za pomocą socjotechniki i propa-
gandy decyduje o tym co złe a co 
dobre dla wyrobników i budowni-
czych ich potężnych fortun, sku-
pionych w mniej/bardziej legalnie 
działających korporacjach.     
Tak dzieje się od początków ludz-
kości gdzie co bystrzejsi jaski-
niowcy widząc że w innej jaskini 
jest cieplej, jaśniej, smaczniej zaj-
mowali je mordując poprzednich 
mieszkańców albo czyniąc z nich 
niewolników.    
To w nas pozostało mimo upływu 
wielu tysięcy lat i tak jak wówczas 
robimy to nadal. 
Znając to co było codziennością 
prymitywnych ludów, ich potom-
kowie systematycznie wprowa-
dzali pewne umowy społeczne w 
których skatalogowano zasady „co 
dobre a co złe” a dzisiaj te umowy 
mamy już spisane kodeksy postę-
powania zatwierdzone przez więk-
szości społeczne. 
Tylko co z tego, kiedy to tylko tekst 
zapisany na papierku obowiązu-
jący wszystkich tylko w teorii, bo 
jak już pisał Orwell - są „równi i 
równiejsi” .
Świnie ze zwierzęcego folwar-
ku  Orwella postępują dokładnie 
jak świnie w ich ludzkich wciele-
niach które w niejasnych okolicz-
nościach stali się niemal z dnia na 
dzień posiadaczami ogromnych 
fortun i chcą je mieć jeszcze więk-
sze. 
O ile tak się dzieje tylko w obrębie 
jednego folwarku i nie wychodzi 
poza farmę jest mało zauważalne  
ale do czasu, bo jednak kurczy się 
populacja wyrobników a świń z 
dnia dzień jednak przybywa. Tym 
orwellowskim świniom, w czasach 
teraźniejszych zagroziła praca na 
samego siebie albo...... No wła-
śnie?
I tu jest właściwy moment na wyj-
ście z orwellowskiego folwarku 
do świata rzeczywistego, świata w 
którym walka folwarków miedzy 
sobą zmierza do globalnej kata-
strofy a tym samym zagłady ludz-
kości.
Od ponad tysiąca (dlaczego tylko 
tyle) lat spisanej historii Polski 
chrześcijańskiej odnotowaliśmy 
więcej niepowodzeń i porażek niż 
sukcesów i zwycięstw. Wolałbym 
nie używać narracji militarystów 
„porażka/zwycięstwo” bo przecież 

w 1962r Herbert Marshall McLu-
hana w swojej książce „Galaktyka 
Gutenberga” wprowadził termin 
Globalna wioska” w której opisał 
trend, w którym masowe media 
elektroniczne obalają bariery cza-
sowe i przestrzenne, umożliwiając 
ludziom komunikację na masową 
skalę.

Od ponad tygodnie dowiadujemy 
się z Internetu o kolejnej real-
nej wojnie w Europie, wojnie tak 
dziwnej że chyba sami biorący w 
niej udział żołnierze nie wiedzą o 
co tak naprawdę w niej chodzi. 
Widzimy jak żołnierze są zmu-
szeni są do strzelania do swoich 
krewnych, przyjaciół  i znajo-
mych sprzed 30. lat kiedy wszyscy 
mieszkali w jednym kraju, ZSRR i 
służyli w jednej armii.

/Ten „jeden kraj i jedna armia” 
swój powojenny początek na 
TYM terytorium uzyskał po 
uśmierceniu II Rzeczpospoli-
tej w Teheranie i ostatecznym  
pochówku jej w Jałcie. Należy 
podkreślić, że sojusznicy w 
II WŚ „zaakceptowali życze-
nie Stalina i zadecydowali o 
dzisiejszym kształcie Polski, 
Polski  której wschodnie woje-
wództwa znalazły się pod oku-
pacją Stalina.  

Rolę jaką przypisano Polsce w tej 
dziejącej się za wschodnią granicy 
wojnie znamy z Internetu ale nikt 
nie wytłumaczył społeczeństwu 
dlaczego właśnie tak a nie inaczej 
zadaniowano Polskę tylko po jed-
nej stronie konfliktu mimo iż  obie 
strony dzisiejszej wojny zapisały 
się krwawo, bardzo krwawo tylko 
w ostatnim stuleciu historii Polski.

Rosja
Po zwycięskiej wyprawie Piłsud-
skiego na Kijów i traktacie ryskim,  
przy pomocy Ententy dokonano 
rozbioru Polski o którym dzisiaj 
mało się dzisiaj mówi. W wyniku 
tego rozbioru, wielu Polaków zna-
lazło się po stronie Sowieckiej.

   Tych właśnie Polaków, w latach 
1924-26 Sowieci zesłali do Ka-
zachstanu. a w latach 1937-38 spo-
tkało mało pamiętane ludobójstwo 
poprzez śmierć zadaną przeważnie 
strzałem  w tył głowy za to tylko, 
że byli Polkami. 
Polaków uznano za wrogów ZSRR 
a ich katem został pomocnik Stali-
na Jeżow który zaplanował i wy-
konał to ludobójstwo. 

Po agresji Hitlera na Polskę, część 
Polaków pozostała pod wpływami 
Sowietów okupujących wschodnie 
województwa II RP za linią wyty-
czoną w wyniku układu  Ribben-
trop-Mołotow. Już od początku 
1940r., na szeroką skalę dotknęła 
ich pierwsza z czterech olbrzymich 
fal deportacji na wschód ZSRR. W 
pozostałych falach dołączani byłi 
mieszkańcy krajów nadbałtyckich.

Po ataku Hitlera na ZSRR na tere-
nach Polski okupowanej przez Sta-
lina nastąpiła zmiana okupanta. 
Cofający się Sowieci dokonali 
w Katyniu i innych okolicznych 
miejscowościach makabryczne-
go ludobójstwa na ponad 20. tys. 
polskich oficerów i polskiej inteli-
gencji. 
Zasilona Żydami sowiecka par-
tyzantka na okupowanych przez 
Niemców terenach dokonała ma-
kabrycznego ludobójstwa m.in. we 
wsiach Koniuchy i Naliboki. 

Zbrodnie ludobójstwa w lasach 
Katyńskich dopiero po kilkudzie-
sięciu latach udało się upublicznić 
jednak ale to jeszcze nie wszystko. 
Mimo to, fakt „uchylenia rąbka ta-
jemnicy”  pozwala dzisiaj na upa-
miętnienie ofiar jednak  inne ofiary  
są systematycznie przemilczane a 
tym samym stają się zapominane.

Od ostatnich 30. lat -podobno de-
mokracji w Polsce-  rządy, prezy-
denci, sejm i senat zmierzają mały-
mi kroczkami w kierunku narasta-
jącej rusofobii na rzecz  „ukraino-
filii”,  która wspomniana rusofobię 
wzmacnia. Przypominam, że za-
ledwie ponad 30 lat temu powstał 
nowy podmiot państwowości na 
mapie Europy pod nazwą Ukraina 
którą jako pierwsze kraje uznała 
Polska i Kanada. 

Ukraina 
Kiedy Konowalec organizował  
pierwsze pułki siczowe i współ-
tworzył Ukraińską Organizację 
Wojskową (UWO), początkowo 
nie stwarzało to większego zagro-
żenia dla Polski mimo, iż jej młode 
władze zdawały sobie sprawę o ist-
nieniu pewnych ruchów  nacjona-
listycznych u polskich Ukraińców.

W rozpoczętych 1 listopada 1918r. 
walk o Lwów i zajęciu ważniej-
szych budynków Lwowa udział 
brały pododdziały składające się 
z żołnierzy austro-węgierskich 
pochodzenia ukraińskiego. 3 li-
stopada 1918 przybyły do mia-
sta 3 sotnie Legionu Ukraińskich 
Strzelców Siczowych. Pułki te 
były umundurowane, uzbrojone i 
aprowizowane w niezbędne środki  
przez Austriaków. Wojna o Lwów 
stanowiła element wojny polsko-
-ukraińskiej. 

Po wyrwaniu przez armię Polską 
Lwowa z pierścienia, formacje 
ukraińskie uległy rozproszeniu i 
niektóre z nich poczęły dokonywać 
ludobójstwa ludności Polskiej.
W celu zbadania okrucieństw 
ukraińskich powołana została spe-
cjalna sejmowa komisja śledcza na 
czele z posłem Janem Zamorskim 
ze Związku Ludowo-Narodowe-
go. Należy przy tym zaznaczyć, 
że wspomniana komisja sejmowa 
mogła działać jedynie na terenach 
już wyzwolonych przez Polaków. 
Mowa nr. 7   J. Zamorskiego była 
wygłoszona na 66 posiedzeniu sej-
mu mowy sejmowej nr. 7 w dniu 
19 lipca 1919r. Tytuł mowy: „O 

okrucieństwach hajdamackich”. 

Fragment mowy:
„Wysoki Sejmie! Komisja wyde-
legowana przez Sejm do Galicji 
Wschodniej dla zbadania okru-
cieństw popełnionych na ludności 
polskiej przez Ukraińców zebrała 
się we Lwowie… i odbyła kilka 
posiedzeń celem oznaczenie za-
kresu i sposobu przeprowadzenia 
swych prac. Zgadzano się na to, 
że okrucieństw takich, które wo-
łają o pomstę do nieba jest bar-
dzo wielka liczba, że poza tymi 
okrucieństwami jest nieskończo-
na liczba rabunków, podpaleń, 
morderstw wynikających niby to 
z działań wojennych, których za-
pomnieć nie można… Tragedia 
ludu polskiego zaczęła się z chwi-
lą upadku państwa austriackiego 
tzn. dn. 1 listopada 1918 r. Wiado-
mo, że rząd austriacki zostawił w 
Galicji Wschodniej wiele pułków 
czysto ruskich, ale wzmocnionych 
również żołnierzami z pułków nie-
mieckich i węgierskich, którzy w 
tej chwili oddali się pod władzę 
tzw. Narodowej Rady Ukraiń-
skiej i którzy w tej chwili byli tą 
siłą zbrojną przy pomocy której 
Rada Ukraińska obejmowała 
rządy w całej Galicji Wschodniej. 
Co prawda Rusini przy obejmo-
waniu rządów ogłosili dla wszyst-
kich równouprawnienie, a więc 
i dla Polaków, ale natychmiast 
po miastach kazano zdejmować 
napisy polskie i zastępować je ru-
skimi, zamykać szkoły polskie i w 
niedługim czasie wystąpiono do 
urzędników polskich z żądaniem, 
aby dokonali przysięgi na wier-
ność Rzeczypospolitej Zachodnio-
-Ukraińskiej, w przeciwnym razie 
zostaną pozbawieni urzędów. W 
ten sposób we wszystkich pra-
wie miastach Galicji Wschodniej 
urzędnicy polscy zostali pozbawie-
ni swoich urzędów, swoich docho-
dów. Miasta oddano pod zarząd 
komisarzom ukraińskim, powiaty 
również komisarzom ukraińskim. 
Ludności polskiej odmawiano 
prawa do korzystania z aprowi-
zacji miejskiej. Wskutek tego ta 
aprowizacja Polaków spadła całą 
siłą ciężaru na samą ludność”.

W dalszej części mowy sejmowej 
padały konkretne przykłady lu-
dobójstwa Polaków które -jak się 
okazało w latach czterdziestych-, 
stanowiły „wzorzec” do mordów 

które miały swoją kulminację  11 
lipca 1943 r. na Wołyniu.
W latach międzywojennych odno-
tować należy szereg mniej/bardziej 
udanych ukraińskich zamachów na 
polskich polityków i urzędników.  
M.in. zabito odpowiedzialnego za 
mniejszości w Polsce ministra Pie-
rackiego, zabito polityka Tadeusza 
Hołówko… a nawet próbowano 
dokonać kilku zamachów na same-
go Piłsudskiego jak np. na targach 
we Lwowie. […]

Akcji terrorystyczno-rabunko-
wych oraz ludobójczych doko-
nywano dość powszechnie na 
cofających się przed niemieckim 
okupantem żołnierzach polskich i 
polskiej ludności. Przed wkrocze-
niem Niemców na teren okupowa-
nych województw II RP, Ukraińcy 
wystawiali „umajone” bramy po-
witalne i witali Niemców kwiata-
mi a nawet chlebem, i solą. Wśród 
obywateli Polski deklarujących 
narodowość ukraińską panowała 
wówczas wszechobecna euforia.  
Od początku okupacji niemieckiej, 
społeczność ukraińska  rozpoczęła 
kolaborację z okupantem i bezkar-
nie dokonywać bandyckich napa-
dów na Polaków. Początkowo na 
bezbronne majątki ziemskie, tar-
taki, młyny, rybne gospodarstwa, a 
od początku 1943 roku, pod nazwą 
przejętej od Taras Boroweć (ps. 
Bulba) Ukraińskiej Powstańczej 
Armii (UPA), rozpoczęło się ludo-
bójstwo Polaków na coraz szerszą 
skalę.
 
11 lipca 1943 r. nastąpiło apogeum 
tego ludobójstwa, kiedy to już od 
bardzo wczesnego poranku  zaata-
kowano jednocześnie 99 polskich 
miejscowości.  W zaatakowanych 
miejscowościach nie było już lu-
dobójstwa a genocidum atrox (lu-
dobójstwo okrutne).

Matki ginęły na oczach dzieci, 
dzieci, nawet te nie narodzone gi-
nęły na oczach matek którym roz-
pruwano brzuchy a nie urodzone 
dzieci nadziewano na sztachety lub 
rozdeptywano, obcinano piersi ko-
bietom, odrąbywane członki a ze 
skór rąk robiono tzw. rękawiczki. 

O tym okrucieństwie wiele razy 
pisaliśmy na łamach KSI i nadal 
będziemy pisać, bo ok. 200 tysię-
cy w ten sposób zamordowanych 
Polaków to wystarczający powód  

Akcja zawsze rodzi reakcję czyli obrzydliwa wojna 
dzikusów światowej oligarchii a w tle człowiek 
człowiekowi zdehumanizowanym potworem.
Andrzej Łukawski

/ Ofiary zbrodni ukraińskich na Wołyniu w roku 1943
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by o tym przypominać a przede 
wszystkim pamiętać.  
Trzeba też mówić, że 93% zamor-
dowanych przez Ukraińców Pola-
ków  do dzisiaj nie ma własnych 
grobów! Ukraińscy przywódcy 
-przyjaciele władz w Polsce-   nie 
pozwalają na ekshumację i godny 
ich pochówek. 
Ci sami przywódcy podnieśli do 
rangi narodowych bohaterów ka-
tów narodu Polskiego i nie mają 
zamiaru przerwać rozwijania się 
przeniesionego z gruzów Reich-
stagu nazizmu. 

W „akademickim” skrócie scha-
rakteryzowałem dwie obecnie 
ścierające się militarnie strony a 
dzieje się to tuż za naszą wschod-
nią granicą, granicą z krajami któ-
rzy tak wiele krwi upuścili Pola-
kom.

Nie widzę najmniejszego powodu 
dla którego jedna i drugą stronę 
tak bezrefleksyjnie nazywać przy-
jaciółmi albo „braćmi” jak to robi 
rząd w Polsce w stosunku do Ukra-
ińców. 

O ile strona rosyjska w jakimś pro-
cencie przyznała się tylko do Ka-
tynia, to strona ukraińska poszła w 
zaparte i nie ma zamiaru niczego 
potępiać. Śp. Andrzej Żupański, 
żołnierz 27 WDP AK kilka lat 
temu powiedział: 
Do czasu kiedy nie zdefiniujemy 
sprawców ludobójstwa Polaków, 
naród Polski będzie za nie obwi-
niał naród ukraiński.  
Ta kwestia wypowiedziana ponad 
10 lat temu jest nadal aktualna dla-
tego, że od 30 lat władze Polski i 
Ukrainy nie maja najmniejszego 
zamiaru pochylić się nad potwor-
ną rzezią, na którą ze zdumieniem 
i niedowierzaniem patrzyli nawet 
niemieccy naziści. 

Listy popełnionych zbrodni prze-
ciwko Polakom jakie popełnili  
ścierające się obecnie państwa są  
podobne jednak -jak pisałem-  Ro-
sjanie „coś tam jednak zrobili”

Inaczej jest z setkami tysięcy Pola-
ków zamordowanych przez Ukra-
ińców. Te barbarzyńskie zbrodnie 
są w bezczelny sposób ukrywane a 
od kilku lat, w iście Goebbelsow-
skim stylu zakłamywane i przypi-
sywane Polakom. 

To jest porażające kiedy dekretem 
prezydenta Ukrainy wprowadzono 
penalizację każdego kto krytycz-
nie odniesie się do wszechobecne-
go na Ukrainie banderyzmu. 
Przewożone do Polski i kolporto-

wane symbole banderowskie już 
dawno wyrwały się spod kontroli 
służb specjalnych w Polsce.
Potworne ludobójstwo w Ode-
ssie nigdy nie zostało potępione a 
sprawców nie ukarano.
Odessa to podobne obrazy  jakie 
sfotografowano po wołyńskiej rze-
zi a które wielokrotnie  zamiesz-
czaliśmy w nasze gazecie ale nie 
robi to na władzach większego 
wrażenia. 

W latach 30 ub. wieku Roman 
Dmowski zakreślił proroczą wi-
zję  oderwanej  od Rosji Ukrainy 
pisząc te słowa:
Nie ma siły ludzkiej, zdolnej prze-
szkodzić temu, ażeby oderwana 
od Rosji i przekształcona na nie-
zawisłe państwo Ukraina stała 
się zbiegowiskiem aferzystów ca-
łego świata, którym dziś bardzo 
ciasno jest we włas nych krajach, 
kapitalistów i poszukiwaczy ka-
pitału, organizatorów przemysłu, 
techników i kupców, speku lantów 
i intrygantów, rzezimieszków i or-
ganizatorów wszelkiego gatunku 
prostytucji: Niemcom, Francu-
zom, Belgom, Włochom, Angli-
kom i Amerykanom pośpieszyliby 
z pomocą miejscowi lub pobliscy 
Rosjanie, Polacy, Ormianie, Gre-
cy, wreszcie najliczniejsi i naj-
ważniejsi ze wszystkich Żydzi. 
Zebrałaby się tu cała swoista Liga 
Narodów…
Te wszystkie żywioły przy udziale 
sprytniejszych, bardziej biegłych 
w interesach Ukraińców, wytwo-
rzyłyby przewodnią warstwę, elitę 
kraju. Byłaby to wszakże szczegól-
na elita, bo chyba żaden kraj nie 
mógłby poszczycić się tak bogatą 
kolekcją międzynarodowych ka-
nalii.
Ukraina stałaby się wrzodem na 
ciele Europy; lu dzie zaś marzą-
cy o wytworzeniu kulturalnego, 
zdrowego i silnego narodu ukra-
ińskiego, dojrzewającego we wła-
snym państwie, przekonaliby się, 
że zamiast własne go państwa, 
mają międzynarodowe przed-
siębiorstwo, a zamiast zdrowego 
rozwoju, szybki postęp rozkładu i 
zgnilizny.

I oto od kilku dni stanęli prze-
ciwko siebie dwie armie których 
uzależnieni od dzikich oligarchów 
przywódcy, bez mrugnięcia okiem 
i dla potwornych fortun posłali na 
zatracenie swoich żołnierzy. 

Od powstania nigdy nie istnieją-
cego państwa Ukraina minęło już 
31 lat a więc jest to już pełne po-
kolenie nie pamiętające faktu, że 
ich rodzice ponad 30 lat temu byli 

obywatelami ZSRR a po piere-
strojce Rosji.
Sztuczne państwo którego sam 
środek pokrywa się z dawną kra-
iną geograficzną będąca niegdyś u 
skraja Polski (Dzikich Pól) stał się 
-jak przewidział R. Dmowski- ję-
zyczkiem uwagi dla ogólnoświa-
towej oligarchii a Putin i Żeleński 
popełnili historycznie olbrzymi 
błąd doprowadzając do wojny. 

Jeden broni śmierdzących dzikimi 
instynktami oligarchów rozkłada-
jących od środka Ukrainę, drugi 
zaś, w całej swej zachłanności –tu 
spekuluję- boleje pewnie brakiem 
partycypowania w podziale zy-
sków i zmniejszającego się „pano-
wania” w tej części Europy.
Całkowite pozbawienie Ukrainy 
dostępu do surowców energetycz-
nych spowodowałyby, że cała oli-
garchia na Ukrainie przeszłaby do 
Rosji która stałaby się nowym ra-
jem podatkowym. 
Ale tak w chwili obecnej się nie 
dzieje i wygląda na to, że oligar-
chowie wujaszka Sama są na razie 
górą a upuszczanie sobie -w su-
mie- rosyjskiej krwi trwa. 
 
Tak więc jest to wojna oligarchów  
w której dehumanizuje się zwy-
kłych żołnierzy po obu stronach 
sporu co wcześniej lub później 
może skończyć się kolejnym Wo-
łyniem albo Odessą. 
Toczące się na polu walki działa-
nia wojenne mają swoje wirtualne 
i medialne kopie.
Polskojęzyczne media prześcigają 
się w tanich sensacjach na temat 
złego Putina i bohaterskiego Ze-
leńskiego. Podobnie robią media 
na świecie tylko że nie widziałem 
w tych mediach, by pajacowano 
z wszechobecnymi jak w Polsce 
ukraińskimi barwami.
 
Obwieszone flagami ukraińskim 
środki komunikacji miejskiej, 
oświetlanie budynków użyteczno-
ści publicznej barwami Ukrainy 
sprawiają wrażenie ogólnopolskie-
go amoku w  bezrefleksyjnym  po-
parciu tego państwa. 
Otumanieni taką propagandą lu-
dzie jadą na granicę w dobrej wie-
rze by przyjąć pod własny dach 
uchodźców a tu ZONK. Nie po-
doba się wspólna łazienka, wspól-
na kuchnia…. a więc odmawiają 
informując że idą szukać czegoś 
lepszego. SZOK !!!!
Odpowiedziałem Polce której 
mieszkanie nie pasował Ukraince, 
że sama sobie winna i niech szyb-
ko biegnie wynająć Mariott lub 
podobny, bo wtedy z ukraińskich 
twarzy zniknie „foch”.
 
Dlaczego uchodźców nie traktuje 
się tak samo, po ludzku/chrześci-
jańsku. Pamiętamy przecież jak 
uchodźców z rejonu Afganistanu 
wypychano za druty razem z cię-
żarnymi i dziećmi a Ukraińcy wy-
brzydzają obrażając tym samym 
szczere uczucia części Polaków.     
Nie rozumiem takiej bezwarun-
kowej pomocy państwu które na 
czołgach umieszcza banderow-
skie barwy a więc takie same, ja-
kie mordowani prawie 80 lat temu 
Polacy widzieli zanim skonali. To 
wszystko już dawno stanęło na 
głowie.
Ile jeszcze uchodźców ściągniemy  
do Polski, 5 a może 10 mln? Tylko 
kto ustrzeże nas przed potencjal-
nym powstaniem ukraińskim w 
Polsce którzy zaczną żądać więcej 
i jeszcze więcej. Czy naprawdę 

nikt w władz w Polsce i polity-
ków nie widział ich „etnicznych” 
map..?? 
Bezpłatne świadczenia zdrowot-
ne, bezpłatne szkoły i przejazdy, 
wszechobecne i niekończące się  
roszczenia.... a gdzie w tym sys-
temie sami POLACY..? To kpina 
żeby potomków morderców trak-
tować lepiej niż potomków ofiar 
ich ludobójstwa. Czy to już nastał 
czas „ukropolinu”, gdzie olbrzy-
mia większość polska staje się z 
dnia na dzień obywatelami II ka-
tegorii?     
Ukraińcy straszą w mediach, że 
Rosja musi odpowiedzieć w try-
bunałach europejskich za trwają-
ce właśnie ludobójstwo dlatego 
zapytam czytelników, czy już nie 
najwyższy czas aby zwrócić się do 
tych samych trybunałów i żądać 
uznania Ukrainy za odpowiedzial-
ną rzezi na Polakach skoro 30 let-
nie rządy w Polsce tego nie zrobi-
ły. Czym się różni -jak mówią poli-
tycy-  „bandyta Putin” od „bandyty 
Zelenskiego”?.  Wprawdzie to nie 
za Zeleńskiego dokonano masakry 
w Odessie ale nie uwierzę, że nic 
nie wiedział o medycznych eks-
perymentach, eksperymentach na 
dzieciach, handlu organami ludz-
kimi,  wysyłaniu dzieci do zachod-
nich/wschodnich pedofilów….              
Ukraina wcale nie jest „pępkiem 
świata” i absolutnie nie zasługuje 
na to, by cały świat tańczył dla niej  
jak im się marzy.   

20 marca 1991 roku Agencja 
Konsularna Rzeczypospolitej 
Polskiej we Lwowie przesłała do 
Sejmu, do Departamentu Prasy 
i Radia Ministerstwa Spraw Za-
granicznych oraz do Instytutu 
Historii PAN w Warszawie liczą-
cy 60 stron maszynopisu tekst 
Uchwały Krajowego Prowidu 
Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów (OUN) podjętej 22 VI 
1990 roku. 

Ten tekst  został opublikowany 
12 kwietnia 1991 roku w „Ma-
gazynie Tygodniowym Polski 
Zbrojnej”, organie Ministerstwa 
Obrony Narodowej. Fragmen-
ty Uchwały… zamieścił także w 

wydanej w 1995 roku w Toronto 
w pracy Gorzka prawda Zbrod-
niczość OUN-UPA ukraiński 
prawnik i politolog – Wiktor Po-
liszczuk.

Tekst uchwały stanowi pewnego 
rodzaju „mapę drogową”- prze-
wodnik, zasady działania... która 
ZADANIUJE mniejszość ukra-
ińską w Polsce do określonych i 
wrogich Polsce działań. Dziwne, 
że nikt nie powraca do uchwały 
i w imię Polskie Racji Stanu nie 
chce  tego problemu, olbrzymiego 
problemu rozwiązać.
8-10 mln, populacja Polaków z 
kresowymi korzeniami, być może 
podobna patriotów i miłośników 
Kresów upoważnia do tego, by 
coraz głośniej mówić, że WSZY-
SCY JESTEŚMY KRESOWIA-
NAMI. Ponadto wszyscy mamy 
korzenie w II RP a więc w Polsce 
Kresowej. 

Jeżeli nie my to kto?
Jeżeli nie dzisiaj to kiedy zdej-
miemy z Kresów przeklęty para-
wan zmowy milczenia. 

To nie jest proste bo z tyłu głowy 
musimy też mieć oczy i pamiętać, 
że świat oplatany jest coraz szczel-
niej pajęczyną śmierdzącej coraz 
bardziej oligarchii. To ona go nisz-
czy wszechobecną korupcją!
To oni finansują i osadzają coraz 
więcej głupków i dających sobą 
manipulować pacynek na ekspo-
nowanych i strategicznych dla lo-
sów świata stanowiskach.
I wreszcie to oni w imię własnych 
korzyści doprowadzają do wojen-
nych potworności. 
Jedni mówią że to nie tak wielka 
grupa i być może tak jest  ale wła-
dza jaką posiadają jest olbrzymia.

Tylko w samym XXw. widać jak 
na dłoni to, że to właśnie pajace 
doprowadzali Europę i Świat do 
rozlewu krwi, bankructw i ludo-
bójczej zagłady. 
XXI wiek pod względem wcale 
nie jest lepszy a przecież ledwo co 
się rozpoczął.  

/ Ofiary zbrodni ukraińskich nacjonalistów w Odessie. Zdjęcia wykonane po dogaszeniu 
pogorzeliska.
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Anna Krepsztul urodziła się 20 
lutego 1932 roku we wsi Tabo-
ryszki położonej w rejonie so-
lecznickim. Od najmłodszych 
lat, Anna zdradzała talent i zami-
łowanie do sztuk plastycznych. 
Wspierał ją i udzielił pierwszych 
lekcji rysunku ojciec, który pa-
sjonował się rzeźbą, techniką.

Beztroskie dzieciństwo zaburzyła 
choroba 10-letniej dziewczynki. 
To był początek długich zmagań z 
osteoporozą i gruźlicą kości. Sztu-
ka i malarstwo pozwoliły jej god-
nie do końca walczyć ze słabością 
i niewolą na wózku inwalidzkim 
(od 1978 roku). Przez całe swoje 
życie  Anna namalowała ponad 
3 i pół tysiąca obrazów, które są 
dziś w prywatnych kolekcjach 

i galeriach, między 
innymi w Polsce, Li-
twie, USA, Anglii, 
Niemczech, Francji, 
Australii, Kanadzie, w 
Watykanie oraz zdobią 
ściany wielu kościo-
łów. Najwspanialszym 
jej dziełem były ob-
razy religijne: Zbawi-
ciela Jezusa Chrystusa 
i Najświętszej Maryi 
Panny. Przepiękny Jej 
obraz Matki Boskiej Szkaplerznej 
z Dzieciątkiem Jezus na ręku jest 
umieszczony na ołtarzu głównym 
kościoła pw. św. Michała Archa-
nioła w Taboryszkach (na fronto-
wym zdjęciu „Tygodnika Wileńsz-
czyzny”). W 2005 roku decyzją 

Rady Samorządu Rejonu Solecz-
nickiego Anna Krepsztul została 
Honorowym Obywatelem Rejonu 
Solecznickiego.15 lutego 2008 r. 
otrzymała pośmiertnie od Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej 
Lecha Kaczyńskiego - Krzyż Ofi-
cerski Orderu Odrodzenia Polski.

Po demobilizacji z Wojska Polskie-
go Józef Ryczak rozpoczął pracę w 
polskiej Policji Państwowej. Służył 
m.in. w Równem. Po wkroczeniu 
do miasta Armii Czerwonej został 
aresztowany z powodu «aktywnej 
walki przeciw rewolucyjnemu ru-
chowi robotniczemu».

Józef Ryczak urodził się 18 listo-
pada 1896 r. w rodzinie rolników 
we wsi Huta lub Guty w powiecie 
sokołowskim. Według innych in-
formacji przyszedł na świat w Hu-
cie w obwodzie rówieńskim. Przy-
puszczamy, że jednak w powiecie 
sokołowskim, położonym obecnie 
w województwie mazowieckim, 
gdyż w ankiecie aresztowanego 
obok wsi wspomniana jest gmina 
Kosif, której zniekształcona nazwa 
wydaje się nam podobna do ukra-
ińskiego brzmienia nazwy gminy 
Kosów Lacki w powiecie sokołow-
skim, na terenie której znajduje się 
wieś Guty.

Jego ojciec Jan Ryczak posiadał 
własny dom, 6 ha roli, krowę i ko-
nia. W aktach sprawy karnej brak 
informacji o matce Józefa.

Chłopiec ukończył cztery klasy 
szkoły ludowej. Do Wojska Pol-
skiego trafił jako ochotnik w paź-
dzierniku 1918 r. Organizowano 
wówczas 1 Pułk Piechoty Legio-
nów. Według Józefa Ryczaka, naj-
pierw jednostka stacjonowała w 
Warszawie (najprawdopodobniej 
pod Warszawą, ponieważ jednym 

z miejsc tworzenia pułku była wieś 
Jabłonna w obecnym wojewódz-
twie mazowieckim), później w 
Ostrowie Łomżyńskim (obecnie 
Ostrów Mazowiecka).

W listopadzie 1918 r. Józef Ry-
czak został przeniesiony do 22 
Pułku Piechoty ulokowanego w 
Siedlcach. Latem 1919 r. przeszedł 
kurs w szkole podoficerów. Jednak 
stopień podoficera zdobył dopiero 
po dwóch latach, w 1922 r. Do tej 
pory był kapralem. Po ukończeniu 
szkoły Ryczak został przydzielony 
do szkolenia rekrutów. 14 marca 
1920 r. wysłano go na front polsko-
-bolszewicki do Stolina na Polesiu 
(obecnie Białoruś).

Po miesiącu pobytu na froncie 
bohater tego tekstu zachorował 
na malarię i został skierowany na 
leczenie do Białegostoku. Po czte-
rech tygodniach otrzymał urlop i 
wyruszył do rodziny.

W latach 1921–1923 Józef Ryczak 
służył w Siedlcach. W 1923 r. objął 
stanowisko w polskiej Policji Pań-
stwowej. W trakcie służby dwu-
krotnie był odznaczany medalami. 
W jego karierze zawodowej przy-
trafił się również niefortunny incy-
dent: Sąd Okręgowy w Równem 
skazał policjanta na dwa lata po-
zbawienia wolności w zawieszeniu 
z powodu ucieczki więźnia.

W Równem Ryczak mieszkał przy 
ulicy Piłsudskiego 58 razem z żoną 
Leokadią (36 lat; tutaj i dalej wiek 
krewnych jest podawany według 
stanu na 1939 r.) i córkami Reginą 
(16 lat), Jadwigą (14 lat) oraz Hali-
ną (12 lat). Pracował w II komisa-
riacie policji.

18 września 1939 r. Józef Ryczak 
został aresztowany i osadzony w 
rówieńskim więzieniu NKWD.

14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz 
gen. Władysław Sikorski powołał 
Armię Krajową. Była ona kontynu-
atorką Służby Zwycięstwu Polski 
i Związku Walki Zbrojnej, formo-
wanych do walki z okupantem nie-
mieckim i sowieckim już od 1939 
r. Pierwszym dowódcą AK został 
komendant główny ZWZ, gen. Ste-
fan Rowecki „Grot”. Z okazji 80. 
rocznicy powstania AK przybliża-
my Czytelnikom najważniejsze za-
gadnienia.
Polskie Państwo Podziemne, euro-
pejski fenomen funkcjonujący w 
czasie II wojny światowej, zostało 
stworzone przez pokolenia ukształ-
towane w II Rzeczypospolitej. 

W ciągu dwudziestolecia władzom 
różnych nurtów politycznych uda-
ło się zorganizować struktury, wy-
szkolić kadrę dowódczą i wycho-
wać obywateli gotowych stanąć 
do walki z bronią w ręku, gdy czas 
tego od nich wymagał. Socjaliści, 
ludowcy, narodowcy, piłsudczycy 
tworzyli wspólnie zręby podziem-
nej państwowości. Komuniści stali 
z sowieckim agresorem po drugiej 
stronie tej barykady. Z Polską Pod-
ziemną dzieliło ich wszystko. Z 
Moskwą łączyło wiele. Pokolenia II 
Rzeczypospolitej zdały najtrudniej-
szy egzamin: gotowości do obrony 
państwa i woli walki z najeźdźcami. 
Po agresji Niemiec i Związku So-
wieckiego władze polskie, zarówno 
cywilne, jak i wojskowe, kontynu-
ując tradycję państwową zeszły do 
konspiracji i rozpoczęły działalność 
na uchodźstwie. W kraju do walki z 
najeźdźcami stanęło dziesiątki tysię-
cy żołnierzy konspiracji. Przygoto-
wywali się do powstania powszech-
nego, atakowali mniejsze oddziały 
wroga, staczali partyzanckie bitwy i 
potyczki, likwidowali konfidentów, 
batożyli kolaborantów, prowadzili 
działalność wywiadowczą, kształ-
cili się na konspiracyjnych komple-
tach, studiowali na tajnych uniwer-

sytetach. Prowadzili też ostre spory 
polityczne i dyskusje światopoglą-
dowe dotyczące przyszłego kształtu 
ustrojowego Rzeczypospolitej. W 
wyniku akcji scaleniowej do struk-
tur ZWZ-AK zostały częściowo 
włączone organizacje bojowe partii 
politycznych, w tym Stronnictwa 
Ludowego i Stronnictwa Narodo-
wego.
Liczebność podziemnej armii miała 
dochodzić latem 1944 r., w okresie 
akcji „Burza”, do 350–380 tys. wy-
chodzących z konspiracji żołnierzy. 
Sądzę, że te szacunki są zawyżone. 
W rzeczywistości istniało w tere-
nie wiele drużyn, plutonów czy też 
kompanii szkieletowych. Niektóre 

występowały w okresowych spra-
wozdaniach słanych do jednostek 
nadrzędnych jedynie na papierze. 
Inne pozostawały zupełnie nieuzbro-
jone. Badania cząstkowe, szczegól-
nie w obwodach, są niezbędne dla 
uzyskania właściwej liczebności. 
W całym okresie istnienia AK źle 
przedstawiał się stan uzbrojenia, 
zaopatrzenia w amunicję, umundu-
rowania. Żołnierz podziemia broń 
zdobywał na wrogu, strzelać musiał, 
licząc każdy pocisk, oszczędnie. Do 
konspiracji i partyzantki szli, za-
równo starsi, jak i młodsi. Niekiedy 
służyły w podziemiu całe rodziny. 
Ojciec policjant w kontrwywiadzie, 
bracia rolnicy czy studenci w od-
działach polowych, siostry uczen-
nice gimnazjum jako sanitariuszki. 
Matka szyła nie tylko opaski, goto-
wała obiady, ale i cerowała spodnie 
partyzantów. Dla wielu z tych ludzi 
służba w strukturach w podziemnej 
armii była najważniejszą częścią ich 
życia. „Dla nas to była sprawa hono-
rowa, służby Ojczyźnie, rzecz poza 
wszelkimi dyskusjami. Tak w nas 
zostało do dziś” – definiował swego 
czasu postawy kolegów z ulicy, wsi 
czy też zaścianka ostatni komendant 
I Brygady Wileńskiej AK dr Roman 
Korab-Żebryk. 

Umieść nasze logo w swojej gazecie, my umieścimy Twoje w TYM miejscu
redakcjaksi@btx.pl

Być wiernym Ojczyźnie 
mej Rzeczypospolitej 
Polskiej. Minileksykon 
wiedzy o Armii Krajowej
KURIER WILEŃSKI

Z prasy polonijnej 

Ocaleni od zapomnienia: Józef Ryczak    
MONITOR WOŁYŃSKI
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Przed 90 laty urodziła się Anna Krepsztul. 
Cudowna malarka z Taboryszek wzorem 
pobożności i pokory
 L24
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W Klubie im. Gen. Władysła-
wa Sikorskiego w Glasgow City 
29 stycznia 2022 r.   odbyło się 
spotkanie Klubu Historycznego, 
poświęcone osobie ppłk. Wła-
dysława Czermińskiego ps. „Ja-
strząb”. Organizatora samoobro-
ny polskiej na Wołyniu, opiera-
jącej się zbrodniczej działaności 
ukraińskich nacjonalistów OUN 
- UPA oraz oficera 27 Wołyń-
skiej Dywizji Piechoty AK, wraz 
z którą przeszedł szlak bojowy 
zmagając się z przeważającymi 
siłami okupanta niemieckiego i 
sowieckiego. 

Dziś chcę Wam opowiedzieć 
o „Pierwszym partyzancie Wo-
łynia”. To zaszczyt móc Was 
zaprosić do wspaniałej przygo-
dy (1,5 godz.) o tym żołnierzu 
Wołynia, który się kulom nie 
kłaniał. Był bowiem prawdzi-
wie najlepszym z najlepszych. 
I gdybym dziś miał usiąść, 
by napisać książkę „Siedmiu 
wspaniałych” w wersji polskiej 
to por. „Jastrząb”, byłyby tam 
z pewnością.

Władysław Czermiński ur. się 
15 sierpnia 1910 r. we wsi Je-
żewo, gm. Zawidz,  pow. Sierpc 
w województwie mazowiec-
kim (na płn-wschód od Płocka). 
Ochrzczony w miejscowym ko-
ściele św. Bartłomieja. Ukoń-
czył seminarium nauczycielskie 
w 1929 r. w Wymyślinie (dziś 
dzielnica Sierpca). W 1932 r. 
ukończył Szkołę Podchorążych 
Piechoty w Krakowie. Był am-
bitny, kontynuował naukę jako 
student na Uniwersytecie Lwow-
skim. Warunki obiektywne zmu-
siły go do podjęcia pracy zawo-
dowej. Pierwszą posadę jako 
pedagog otrzymał w okolicach 
Kostopola. Ród Czermińskich 
pochodził z Wołynia, a konkret-
nie z Dubna nad Ikwą. Jak sam 
miał mawiać: „Tam leżą kości 
moich przodków”.

Władysław Czermiński po 
roku zostaje przeniesiony do 
miasta Kowla (Zachodni Wo-
łyń) do szkoły powszechnej im. 
Ignacego Mościckiego, w której 
prowadził lekcje wychowania 
fizycznego (WF). Po niedługim 
czasie skierowano go na posadę  
nauczycielską we wsi Mielnica 
w pow. kowelskim. W 1936 r. 
mianowany kierownikiem szkoły 
powszechnej II stopnia w Drozd-
niach w pobliżu Kowla. Tu pra-
cuje do wybuchu II wojny świa-
towej w 1939 roku.

W dniu 15 września do dworu 
w Zastawiu k. Kowla p. Laudań-
skich, schronił się gen. Mariusz 
Zaruski, głośny swego czasu ta-
ternik, twórca GOPR-u. Wraz z 
niim kilku wyższych oficerów. 
Komuniści ukraińscy szykowali 

napad i rzeź. Ostrzeżony przez 
zaprzyjaźnionych Ukrańców 
Władysław Czermiński wypro-
wadza wszystkich do Kowla. W 
kilka dni po wkroczeniu wojsk 
sowieckich do miasta powołano 
konspiracyjny Związek Obroń-
ców Wołynia (ZOW), na czele 
gen. Mariusz Zaruski, a zastęp-
cą por. Władysław Czermiński. 
Niedługo potem sowiecki patrol 
zatrzymuje we wsi Drozdnie por. 
Władysława Czermińskiego. Za 
kierownikiem szkoły wstawia się 
jednak b. stanowczo Ukrainiec 
Karp Klimuk z Drozdeń. To po-
skutkowało i de facto ratuje życie 
przyszłemu bohaterowi Wołynia!

W czas okupacji niemieckiej 
por. Władysław Czermiński ak-
tywnie angażował się w prace 
konspiracyjne w Kowlu, w Ma-
niewiczach, w dużej wsi polskiej 
w Budach Ossowskich na Ziemi 
Swojczowskiej, pomieszkiwał w 
domu polskiej rodziny Lemiń-
skich. Polscy nauczyciele organi-
zowali komplety tajnego naucza-
nia z zakresu szkoły średniej dla 
młodzieży. Do grona nauczyciel-
skiego należał i por. Władysław 
Czemiński ps. „Jastrząb”, zamel-
dowany w Budach Ossowskich.

Banda OUN-UPA ze wsi 
ukraińskiej Wołczak, dowódcą 
był Porfiryj Antoniuk ps. „So-
senko”, usiłowała pochywcić i 
skrytobójczo zamordować na 
wiosnę 1943 r. por. Władysława 
Czermińskiego. To się na szczę-
ście nie udało i przyszły legen-

darny dowódca „Jastrząb”, 
dość przytomnie, w dość cu-
downych okolicznościach wy-
myka się oprawcom i ponownie 
ucieka do miasta Kowla.

Z chwilą rozpoczęcia bande-
rowskiego ludobójstwa na ma-
sową skalę 11 lipca 1943 r. por. 
Czermiński pozostawał w dys-
pozycji dowódcy Inspektoratu 
Rejonowego AK. Widząc co się 
dzieje w terenie mjr Jan Szatow-
ski ps. „Kowal” 16 lipca skie-
rował „Jastrzębia” do dużej wsi 
Zasmyki, k. Kowla. Przybył tam 
zatem z grupą kilku uzbrojonych 
młodych ludzi z konspiracji i an-
gażując przybyłą wcześniej gru-
pę pod dowództwem ppor. Hen-
ryka Nadratowskiego ps. „Znicz” 
(grupa radowicka), stworzył sa-
moobronę i pierwszy lotny od-
dział partyzancki AK.

Niedługo potem 29 sierpnia 
1943 r. w niedalekiej ukraińskiej 
wsi Gruszówka zgromadziły się 
dwie sotnie UPA oraz chłopi 
ukraińscy z okolicznych wsi w 
liczbie kilkuset osób i szykowali 
się do morderczego ataku na Za-
smyki. Sytuacja była niezwykle 
groźna i wymagała zdecydo-
wanych działań. Zdecydowano 
się uprzedzić atak upowców. 
O zmroku 30 sierpnia oddział 
partyzancki „Jastrzebia”, li-
czący ok. 70 żołnierzy, idąc 
okrężną drogą, wyszedł na tyły 
zgrupowania OUN-UPA. Nagły 
atak na uśpione jeszcze sotnie 
UPA i czerń banderowską, po 

krótkiej walce skutkował roz-
gromieniem znacznie silniej-
szych sił wroga. Zwycięstwo 
było przygniatające, nadzieja i 
odwaga wstąpiły na powrót w 
serca Polaków. W walce zginął 
szer. Stanisław Romankiewicz 
ps. „Zając”, po stronie ukraiń-
skiej straty były znacznie więk-
sze. 

Pogrzeb „Zająca” 1 wrze-
śnia, pośmiertnie odznaczone-
go „krzyżem walecznych”, był 
wielką manifestacją  patriotycz-
ną podczas której ks. proboszcz z 
Zasmyk Michał Żukowski, ogło-
sił powstanie „Rzeczypospolitej 
Zasmyckiej”. 

Znacznie więcej o losach tego 
mężnego dowódcy z Wołynia 
znajdziecie w dokumencie fil-
mowym pt. „Jastrząb z Wołynia 
- opowieść o poruczniku Włady-
sławie Czermińskim”, opubliko-
wanym 15 lutego 2022 r. przez 
Skład Z Filipinkami:

 https://youtu.be/nJI7weil6sM

Albowiem za George Santay-
ana: „Kto nie pamięta historii 
skazany jest na jej ponowne 
przeżycie” (The one who does 
not remember history is bound to 
live through it again”.

Spotkanie i wykład poprowa-
dziłem osobiście. Wyrosłem 
bowiem w rodzinie z żywymi 
tradycjami kresowymi i patrio-
tycznymi. Temat Wołynia i Kre-

sów był w moim domu obecny. 
Pamięć o naszych przodkach, o 
zeimi, która została tam za Bu-
giem nie gaśnie. 

Miłość do Wołynia zaszczepił 
mi dziadek Bolesław Roch ps. 
„Jaworski” (1920-2002),, wywo-
dzący się z Zastawia, k. wsi Ko-
hylno na Ziemi Swojczowskiej, 
żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK, który walczył na 
Zachodnim Wołyniu w latach 
1943-44 pod rozkazami por. Jana 
Ochmana ps. „Kozak”. Z kolei 
pamięć o męczennikach z Podo-
la podtrzymywała babcia Julia 
Marut z d. Nowak (1922-2017), 
uboga włościanka ze wsi Chło-
pówka k. miasteczka Chorost-
ków na Ziemi Tarnopolskiej.

 Dziękując raz jeszcze wszyst-
kim, którzy pomagali mi du-
chowo i organizacyjnie przy-
gotować ten b. ważny wykład 
historyczny, chcę szczególnie 
wymienić Kamila Kamińskie-
go, który wykonał gigantyczną 
robotę, przygotowując plakat, 
organizując samo spotkanie i w 
końcu montując sam powyższy 
film z wykładu. Chcę także po-
dziękować wielu innym osobom 
za obecność i ciekawą dyskusję 
na zakończenie spotkania. Za-
praszamy tym samym na kolejne 
spotkania, najbliższe będzie 27 
lutego w niedzielę. Nadto do-
dam, iż kolaż zdjęć ze spotkania 
29 stycznia można zobaczyć pod 
adresem: https://www.facebook.
com/KlubHistorycznyWGlasgo

O najlepszym z najlepszych żołnierzy Wołynia
Sławomir Tomasz Roch

/ Zdjęcie: W Klubie im. Gen. Władysława Sikorskiego w Glasgow City 29 stycznia 2022 r. . Spotkanie Klubu Historycznego i wykład poświęcony osobie ppłk. Władysława Czermiń-
skiego ps. „Jastrząb” legendarnego dowódcy II/50 pp 27 Wołyńskiej DPAK, w czas pracy oragnicznej 1933-43, w czas budowaniem silnego oddziału partyzanckiego na Ziemi Ko-
welskiej (Rzeczpospolita Zasmycka), latem i jesienią 1943 r. na Wołyniu, w czas zażartych walk o czeski Kupiczów (październik i listopad 1943), na chwalebnym szlaku bojowym 27 
Wołyńskiej DP AK, styczeń-lipiec 1944 oraz w walce z komunistami i sowieckim okupantem na Ziemi Lubelskiej, sierpień 1945. Pierwszy z prawej Sławomir Tomasz Roch, czwarty 

Kamil Kamiński.
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Haliccy wizjonerzy 
patrzą na nas Polaków 

lekceważąco
Bożena Ratter
„Tymczasem niepodległej Ukra-
iny jeszcze nie ma. Mają na 
swych plecach wielomilionowy 
garb całkowicie,zruszczonych 
„chochołow”. A jednak upajają 
się wizją mocarstwowej Ukrainy, 
już nie od Bugu i Sanu, lecz od 
Lublina i Krakowa aż po Kau-
kaz. Na podstawie tej swojej, 
trzeba przyznać to, fantastycznej 
wizji, owi haliccy wizjonerzy pa-
trzą na nas Polaków lekceważąco 
ze swojego urojonego majestatu. 
Oczywiście przy takiej podstawie 
nie da się zbudować jakichś lep-
szych stosunków polsko ukraiń-
skich.(…)
Wreszcie nie trzeba zapomnieć 
o istnieniu licznej, ruchliwej i 
dobrze zorganizowanej emigra-
cji ukraińskiej na zachodzie. 
Szczególnie Kanada jest jej ist-
nym bastionem” – (Wspomnienia 
z Kazachstanu, ks. Władysław Bu-
kowiński (1904-1974).
Czy tylko patrzą lekceważąco? 
Czy składana oferta dla ukra-
ińskich uchodźców, kosztem 
narodu polskiego, przez przed-
stawicieli ukraińskiego interesu 
w rządzie, jest realizacją wizji 
mocarstwowej Ukrainy? Wizji 
mocarstwowej ukraińsko-żydow-
skiej Ukrainy.
Bo przecież nie o brak prywat-
nych środków ze strony za-
możnego narodu ukraińskiego 
mieszkającego w Polsce jak i 
bogatej emigracji na zachodzie, 
zwłaszcza w Kanadzie chodzi. 
Na pewno spieszą chętnie swoim 
ziomkom z pomocą ze swoimi a 
nie cudzymi środkami, przyjmą 
chętnie do swych domów, tak 
jak Polacy uciekający spod pił i  
siekier ukraińskich zbrodniarzy 
schronienie otrzymali w polskich, 
zniszczonych II wojną siedzi-
bach, często lepiankach , przecież 
nie w ukraińskich domach.

Mamy ponad 2 miliony Ukra-
ińców przybyłych w ostatnich 
latach jak i tych, którzy od kil-
kudziesięciu lat są obecni w 
Polsce w zawodach lekarskich, 
prawniczych, uniwersyteckich, 
leśniczych, wojskowych, samo-
rządowych itp.  W Warszawie 
kupują drogie apartamenty gdy 
tymczasem pracującego przez 
lata Polaka nie stać na to.  W ze-
szłym tygodniu wczasy w Szklar-
skiej Porębie spędzała 5-osobowa 
rodzina ukraińska dojeżdżająca 
na stok narciarski. Koszt dzienny 
skipassa 120 zł/osobę i  jeszcze 
koszt zakwaterowania i wyżywie-
nia. Swoją drogą, czy wymienieni 

powyżej udają się do Ukrainy by 
walczyć o „samostijną Ukrainę”? 
Gdy szykowała się I wojna świa-
towa niosąca nadzieję na odzyska-
nie przez Polskę niepodległości 
setki tysięcy polskiego narodu 
z dobrze sytuowanych pozycji, 
zamożnych domów z USA, Ka-
nady, Rosji, Syberii i całego świa-
ta przybyło za własne prywatne, 
zarobione pieniądze by walczyć 
z zaborcami. I odnieśli zwycię-
stwo, wywalczyli  Rzeczypospo-
litą dla nas, wbrew wrogim dzia-
łaniom diaspory ukraińskiej.
Interes ukraińskiej, ukraińsko - 
żydowskiej diaspory realizowa-
ny był już w PRL i po 1989 roku 
przez wszystkie opcje rządzące, 
nie przypisujmy winy tylko obec-
nej ekipie rządzącej.

Doktryna Aleksandra Kwa-
śniewskiego od 90. lat realizo-
wana jest konsekwentnie przez 
wszystkie rządy RP : NIE MA 
NIEPODLEGŁEJ POLSKI BEZ 
NIEPODLEGŁEJ UKRAINY. 
POLSKA JEST ADWOKATEM 
UKRAINY W EUROPIE! (Le-
szek Sykulski)

Ukraiński historyk Wiktor Po-
liszczuk w posłaniu skierowanym 
w 1998r. do władz Rzeczypo-
spolitej i braci Polaków - ofiar 
zbrodni band OUN UPA (Potę-
pić UPA)  ostrzegał przed przy-
zwoleniem na realizację Uchwały 
Krajowego Prowodu OUN z 22 
czerwca 1990 roku przytaczając 
jej tekst. Poniżej fragment:

„OUN jako awangarda narodu 
wykorzystuje wszystkie partie 
polityczne oraz komitety cer-
kiewne Ukraińskiej Cerkwi Ka-
tolickiej, której księża sprzyjają 
OUN. Zgodnie z wcześniejszymi 
postanowieniami Krajowego Pro-
wodu, każda ukraińska rodzina w 
diasporze wpłaca po 1.000 dol. 
USA na fundusz „Wyzwolenia 
Ukrainy”.

(…)Polska jest Ukrainie potrzeb-
na jako sojusznik do rozbicia 
ZSRR. 
W  tym celu należy popierać 
wszystkimi silami wszystko co 
ma posmak antyrosyjski.. taki 
stan rzeczy odwraca uwagę Pola-
ków od UPA…Podkreślać z cała 
mocą, że pełne wyzwolenie Pol-
ski nie jest możliwe bez samostij-
nej Ukrainy (vide Michnik). 
Oznacza to pełne zaufanie Pola-
ków do antymoskiewskiej polity-
ki Ukraińców; pozwoli na ich zu-

pełny bezkrytycyzm i na ich pełne 
zaangażowanie po naszej stronie. 
Zaangażowanie to ma pomóc w 
umocnieniu pozycji Ukrainy i 
osłabieniu Polski, co pozwoli w 
przyszłości podporządkować pań-
stwo polskie ukraińskim intere-
som narodowym. (Wiktor Polisz-
czuk, Potępić UPA). 

Oczywiście i wtedy wypowiedź 
Poliszczuka spotkała się z kłam-
liwą opozycją przedstawicieli 
diaspory ukraińsko żydowskiej 
(o czym pisze w pracy historyk), 
która działa do dzisiaj, niestety 
przeniknęła również przeróż-
ne zacne środowiska zgodnie z 
wytycznymi Prowodu: zamiesz-
czania artykułów na łamach  np. 
„Tygodnika Powszechnego”, 
„Znak”  „Semper Fidelis” „Tak 
i nie” , wejścia do władz Archi-
wum Wschodniego….Przede 
wszystkim narzucić Polakom nasz 
punkt widzenia na historię i na 
stosunki polsko – ukraińskie. Nie 
dopuścić do głoszenia, że Lwów, 
Tarnopol, Stanisławów, Krzemie-
niec i in. kiedykolwiek odgrywały 
rolę polskich ośrodków kultury. 
Zawsze były to ośrodki kultury 
ukraińskiej. Polacy nie odgry-
wali w nich najmniejszej roli, a to 
co o nich głosi się dzisiaj zaliczyć 
należy do polskiej szowinistycznej 
propagandy (Wiktor Poliszczuk)
To się dzieje.

Czy zachowanie MSZ i dyploma-
cji polskiej, Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, 
Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego wynika  z niewie-

dzy czy jest realizacją Uchwały 
Krajowego Prowodu OUN z 22 
czerwca 1990 roku?

Jacek Trznadel : Od września 
1939 r. czterokrotnie zwiększyła 
się liczba Ukraińców we Lwowie 
(po likwidacji elementu polskie-
go). Dziś zamiast co dziesiąty, to 
co trzeci mieszkaniec (nie licząc 

Niemców) to Ukrainiec.(Nurt, 
1943r) 
A to byli zwożeni z głębi Rosji 
„radzieccy ludzie „ jak pisze w 
cytowanym pamiętniku Jan Brzo-
za , członek Komunistycznej Par-
tii Zachodniej Ukrainy.

To właściwie komu my chcemy 
pomóc? 



www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                                     1 marca 2022  - strona 9PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Kiedyś polski Lwów był mia-
stem piękny i bogatym. Lwów 
ukraiński to bieda, brud i wyna-
radawianie naszych rodaków.
W niedawnej przeszłości to-
warzysz generalissimus Józef 
Stalin w otoczeniu premiera 
Wielkiej Brytanii Winstona 
Churchila i prezydenta Stanów 
Zjednoczonych Franklina Ro-
osevelta w Poczdamie, Tehe-
ranie i Jałcie jednym ruchem 
– palcem po mapie – skreślił z 
granic Rzeczypospolitej m. in. 
rdzennie polski Lwów. Lwów 
sprzedano Stalinowi bez słowa 
protestu, bo cóż tam Polska.

Lwów wówczas już krwawił 
sześć lat, krwawi nadal 75 lat, a 
to, jako miasto „sowieckie”, a to, 
„ukraińskie’ „wyrwane” przez 
Ukraińców przy „pomocy” ZSRS 
spod „okupacji polskiej”, a to, 
jako miasto „wilnej Ukrainy”, nie 
posiadającej nigdy własnej pań-
stwowości.
Jezdnie wybrukowane „kocimi 
łbami” z zapadającymi się w nich 
szynami tramwajowymi, tramwa-
je zaniedbane, brudne, zaśmieco-
ne, poruszające się z prędkością 
6 km/godz to pod górę, to w dół, 
typu „wańka – wstańka” z lwow-
skiego cyrku Staniewskich. Po 
takiej nawierzchni poruszają się 
samochody „trupojezdki” z moto-
rami starych moskwiczów, wołg, 
z przemyconymi karoseriami no-
woczesnych mercedesów, volks-
vagenów, opli, audi etc. wyjące i 
smrodzące ze starości.

 ALBO TRAMWAJ ALBO 
CHLEB
 Przeciętna emerytura na Ukrainie 
wynosi ok. 15 dolarów miesięcz-
nie. Jeżeli emeryt przejedzie 100 
razy tramwajem nie kupi już chle-
ba.

 ULICE ŚMIETNISKA
Na placu Halickim w pobliżu 
kościoła św. Antoniego i na in-
nych centralnych lwowskich uli-
cach i placach stoją w rzędach 
baby w chustach w kwiaty polne 
z brudnym towarem wyłożonym 
bezpośrednio na bruk bez podło-
ża. Handlują burakami, kapustą 
kiszoną zmieszaną nierzadko z 
końskim ulicznym gnojem, mar-
chwią, kwaśnym mlekiem w 
brudnych butelkach po wódce, 
białym serem ( nie pierwszej bia-
łości), jajkami, drobiem wytarza-
nym po bruku, masłem leżącym 
bez opakowań na kamieniach. To-
wary przeważnie są nie pierwszej 
świeżości. Po odkrytych towarach 
łazi ptactwo.
Ulice lwowskie to jedno wielkie 
śmietnisko, z kubłami na śmieci, 
wypełnionymi po brzegi,  z nie 
wyjmowaną  tygodniami zawar-
tością. Przy powiewach wiatru 
tumany śmieci hulają po ulicach 
tworząc swoistą brudną zadymę. 
Gdzie nie gdzie widzi się powy-
ginane wiadra zapełnione odpa-
dami. Służb porządkowych brak.
Kanalizacja ogólnospławna w 
całym mieście nieczynna, dawne 
kratki ściekowe przerobiono na 

śmietniki.
 PONIEWIERANIE POLSKO-
ŚCIĄ POLAKOM ZROBIMY 
DRUGI KATYŃ
 A oto faktyczne wypowiedzi 
Dmytro Jarosza i Oleha Tiahny-
boka, z których wynika wg „Ga-
zety Polskiej” i „Gazety Wybor-
czej” „że w sposób ciągły rośnie 
na zachodniej Ukrainie sympatia 
do Polaków”…
Tymczasem Ukraińcy deklarują: 
„Polakom zrobimy drugi Katyń” 
; „My im zrobimy drugi Katyń”.

 MY POLSKIM SOBAKOM 
(PSOM) ZROBIMY DRUGI 
KATYŃ
 To słowa Dmitrija Jarosza - przy-
wódcy “Prawego Sektora” w roz-
mowie z Olegiem Tiahnybokiem 
– przywódcą partii “Swoboda “..
Rozmowa miała miejsce 25 lute-
go 2014 r. w restauracji „Turgie-
niew” przy ulicy Wielkiej Żyto-
mirskiej 40 w Kijowie ( na tej sa-
mej ulicy pod numerem 23 mieści 
się siedziba partii “Swoboda”).

Oleg Tiahnybok : Dobrze! Z 
Rosjanami i Europejczykami ja-
sne, co myślisz o Polakach. Oni 
poważnie myślą o powrocie na 
Wołyń. Na mapach już zaczęli 
Wschodnie Kresy rysować. Tam 
są silne propolskie nastroje. Je-
śli z Europą wspólnego języka 
nie znajdziemy , rozżaleni na nas 
mogą spuścić „polskiego psa”.
Dmitrij Jarosz : Możesz być dum-
ny. Mnie jeszcze tak nikt nie na-
zwał. Mało OUN i UPA za nas 
krwi przelali ?
Oleg Tiahnybok : Będą podnosić 
głowę, to my im zrobimy drugi 
Katyń . Ani metra ukraińskiej zie-
mi nie oddamy, ani Rosjanom, ani 
Polakom , ani tym bardziej Ży-
dom. Karabinów na wszystkich 
starczy.
Dmitrij Jarosz: Mam do cie-
bie Oleg kolejne pytanie. Ja nie 
rozpuszczę Majdanu do prezy-
denckich wyborów. Zainstaluje 
kontrolę w najważniejszych mi-
nisterstwach i regionach. Będę 
ubezpieczał twoje działania.
W zestawieniu z możliwościa-
mi twojej „Swobody” to będzie 
siła. W ostatecznym etapie jeże-
li „pacuki” ( chodzi o Jaceniuka 
, Kliczkę i Tymoszenko) znowu 
zaczną handlować Ukrainą, my 
znowu podniesiemy Majdan i 
weźmiemy władzę.

 NARÓD JEST GOTÓW DO 
TEGO – SMERT LACHOM
 Oto z jakimi hasłami maszerują 
bojówkarze Dmitrija Jarosza – li-
dera “Prawego Sektora” i człon-
kowie partii “Swoboda” na czele 
której stoi Oleg Tiahnybok, ukra-
iński nacjonalista, faszysta i an-
tysemita, a sceneria przypomina 
marsze niemieckich faszystów 
SS Galizien we Lwowie po 22 
czerwca 1941 roku, w czasie po-
gromów Polaków i Żydów.
To właśnie pod egidą Swobody, 
Prawego Sektor, Batkiwszczyny, 
przywódców tych partii na Ukra-
inie odbywają się współcześnie 
antypolskie pochody których 

każdego roku jestem świadkiem 
z „życzliwymi” dla Polaków ha-
słami:
„Żydy, Lachy to twoi worohi, 
nyszcz ich”
„Smert Lachom – Sława Ukra-
inie”
„Lachy za San”
„Riazy Lachiw”
„Ukraina bez Lacha”
„Lachiw budut rizaty i wiszaty”
„My ne budemo mały Ukrainy, 
ale i Lachy tu ne bude”
„Dosyć już Lachy paśli się na 
ukraińskiej ziemi, wyrywajcie 
każdego Polaka z korzeniami”
„Naj czort tu prijde, szczoby tylko 
ne proklati Lachy”
Ameryka wyhraje wijnu, to tut 
bude plebiscyt i budeno hołoso-
wały, dla toho musymo wyrizaty 
wsich Lachiw i tody budemo mia-
ły Ukrainu”.
Maszerując ulicami Lwowa od-
działy SS-Galizien niosły roz-
winięty transparent z hasłem: 
„Smert Lachom”.
Z okazji 68 rocznicy utworzenia 
14 Dywizji Grenadierów Waffen 
SS „Galizien”, której powstanie 
wspierał hitlerowski generalny 
gubernator Hans Frank, 28 kwiet-
nia 2011 odbył się we Lwowie 
marsz „nacjonalistów autono-
micznych” pod hasłem:

 MYŚMY ZA MAŁO WAS PO-
LAKÓW WYWIESZALI
 Na czele marszu, który wyruszył 
spod lwowskiego pomnika Stepa-
na Bandery, przy kościele św. Elż-
biety, w kierunku placu Wolności, 
szedł koordynator akcji, radny 
Rady Miejskiej Lwowa z partii 
„Swoboda” Jurij Mychalczyszyn.
W komentarzu wygłoszonym dla 
dziennikarzy określił akcję jako 
„tradycyjną”, ponieważ już w 
ubiegłym roku podobny marsz się 
odbył jako „parada wyszywanek” 
(czyli ozdobionych charaktery-
stycznym haftem koszul ukraiń-
skich).
„To jest - patriotyczna młodzież 
Lwowa, która popiera idee spra-
wiedliwości społecznej i naro-
dowej, która troszczy się o to, 
aby Ukraińcy zachowali swoją 
pamięć historyczną, która wy-
stępuje przeciwko temu, aby bo-
jownicy o niepodległość Ukrainy 
byli piętnowani jako wspólnicy 
nazistowscy i wrogowie państwo-
wości ukraińskiej” – powiedział 
Mychalczyszyn kilka miesięcy 

przedtem.

 SS GALIZIEN Z BATALIO-
NAMI „ROLAND” I „NA-
CHTIGALL” - BOHATERO-
WIE UKRAINY
 Odnośnie Dywizji „SS Gali-
zien”” i jej batalionów „Roland” 
i „Nachtigall” Mychalczyszyn 
podkreślił:
„To są nasi bohaterowie, z któ-
rych jesteśmy dumni, których 
będziemy bronić i których dzieło 
będziemy kontynuować”.
„W rzeczywistości my nie słowa-
mi, ale czynem udowadniamy, że 
Lwów - to Banderstadt, to stolica 
ukraińskiego nacjonalizmu” - do-
dał.
„To przywódczyni Batkiwsz-
czyny Julia Tymoszenko żąda 
ustanowienia „1 września Dniem 
Pamięci pomordowanych Ukra-
ińców” dla upamiętnienia rze-
komych mordów na Ukraińcach 
dokonanych przez Polaków 1 
września 1939 roku.

UKRAIŃSKI ANTYSEMI-
TYZM
 Alarmujące dane przedstawił 
Aleksander Feldman, prezes 
Ukraińskiego Komitetu Żydow-
skiego i poseł ukraińskiego parla-
mentu, Rady Najwyższej Ukrainy, 
w przemówieniu na konferencji 
OBWE na temat bezpieczeństwa 
społeczności żydowskich, która 
odbyła się w Berlinie. 
Według posła, społeczność ży-
dowska na Ukrainie, która liczy 
mniej niż 1% populacji, jest głów-
nym przedmiotem nienawiści, in-
formuje agencja informacyjna IA 
„RBK Ukraina”.
Feldman powiedział, że w całym 
kraju na Ukrainie systematycz-
nie ofiarą wandalizmu padają 
cmentarze żydowskie, budynki 
synagog i domy kultury, pomniki 
upamiętniające Żydów zabitych 
w Holokauście (Zagłada, Shoah).
Neofaszystowska symbolika i 
antysemickie graffiti pokrywają 
ściany domów, znani w społe-
czeństwie wybitni Żydzi otrzymu-
ją pogróżki pod swoim adresem, 
powiedział parlamentarzysta. 
Przyznał, że ukraińskie władze i 
organy ścigania podejmują pewne 
działania mające na celu zwalcza-
nie tego szaleństwa, ale negatyw-
ny trend nie został przerwany.
Prezes Ukraińskiego Komitetu 
Żydowskiego wyraził pogląd, że 

wzrost tego rodzaju przestępstw 
jest powiązany ze wzrostem po-
litycznego statusu  partii „Swo-
boda” kierowanej przez bande-
rowca, nacjonalistę i antysemitę 
Ołeha Tiahnyboka.  
Ultra-nacjonaliści, którzy nie 
ukrywają swojej ksenofobicznej 
ideologii, po raz pierwszy zało-
żyli własną grupę parlamentarną, 
i w rzeczywistości, legitymizują 
antysemityzm. 
W wyniku wyborów do parla-
mentu ukraińskiego przedstawi-
cieli  „Swobody” już stali się „bo-
haterami” szeregu antysemickich 
incydentów. Ekstremizm „Swo-
body” będzie jeszcze wzrastać 
wraz ze zbliżaniem się wyborów 
prezydenckich w 2015 roku - po-
wiedział Feldman. Dotyczy to 
również antypolskiej partii Julii 
Tymoszenko „Batkiwszczyna”.
Obywatel Izraela, bresławski 
chasyd, który przybył do Umania 
na grób rabina Nachmana, został 
brutalnie pobity w poniedziałek 
rano przez tłum pijanych miesz-
kańców wykrzykujących anty-
semickie przekleństwa. Wkrótce 
poszkodowany zostanie przewie-
ziony do Izraela.
Rano 17 czerwca w Humaniu zo-
stał zaatakowany i brutalnie po-
bity bresławski chasyd z Izraela, 
który przyszedł do grobu sprawie-
dliwego rabina Nachmana. We-
dług strony internetowej „Kikar 
Szabat”, incydent miał miejsce 
o godzinie 6 rano, kiedy młody 
Izraelczyk siedział sam w altance 
koło grobu, studiując książki reli-
gijne.
Według poszkodowanego, został 
zaatakowany przez kilku pijanych 
miejscowych  mieszkańców, wy-
krzykujących antysemickie prze-
kleństwa. Oni rozbili twarz mło-
demu człowiekowi i złamali co 
najmniej jedno żebro. Na krzyk 
bitego człowieka przybiegli inni 
chasydzi, widząc ich napastnicy 
uciekli. Sanitariusze z lokalnego 
oddziału ZAKA udzielili Izra-
elczykowi pierwszej pomocy. 
Wkrótce zostanie on wysłany do 
domu i umieszczony w szpitalu.
Lokalne organy ścigania wszczę-
ły dochodzenie w sprawie incy-
dentu. Ponadto wyjaśniane bę-
dzie, dlaczego nie było ochrony, 
zatrudnionej przez bresławskich 
chasydów.
Ukraińcy prześladują Polaków i 
Żydów, nienawidząc ich, czego 

BANDEROWSKI LWÓW Z ŻYDOWSKIM  
PREZYDENTEM W TLE
Aleksander Szumański

/ W kolejne i kolejne rocznice urodzin Bandery, ulicami Lwowa przechodzą antypolskie manifestacje pod hasłami np: Nie dla polskich 
Panów 
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doznaliśmy wielokrotnie z mał-
żonką na granicy w Medyce, czy 
w lwowskich tramwajach przez 
rzekome kontrole i „lewe” man-
daty z wrzaskami: „my was do 
tiurmy job waszu mać Polaczki”.
Według Wespazjana Wielohor-
skiego ( „Przegrana Kremla na 
polu dezinformacji” „Gazeta Pol-
ska Codziennie” 17 maja 2014 r. 
) „Moskwie nie pomogło wyko-
rzystanie rzekomego antysemity-
zmu nowych ukraińskich władz, 
fałszywe oskarżenie o antysemi-
tyzm”. 
I dalej:
„(…)Nie udało się Kremlowi 
również rozegranie karty rzeko-
mego antysemityzmu ukraińskich 
władz. W poniedziałek 12 maja 
2014 r. rosyjskie media rozpo-
wszechniły informację o utwo-
rzeniu w Kijowie żydowskiego 
oddziału samoobrony, który rze-
komo miałby ochraniać Żydów 
przed atakami „banderowców 
antysemitów”. „Żydzi którzy 
wcześniej służyli w armii Izraela 
i ukraińskich siłach zbrojnych, 
zorganizowali w Kijowie oddział 
samoobrony, by uchronić liczącą 
ponad 100 tys. żydowską społecz-
ność Ukrainy przed antysemicki-
mi atakami” – podała interneto-
wa gazeta „Wzgliad”, powołując 
się na „organizatora oddziału” 
„Cwi Arielego”, przedstawiciela 
żydowskiego ruchu Bnei Aki-
va….” Jednak sam zainteresowa-
ny w czwartkowym wywiadzie 
dla ukraińskiej telewizji Espreso 
uznał rosyjski materiał za stek 
kłamstw(…)”.
Red. Wespazjan Wielohorski w 
cytowanym artykule nie podaje 
jednak faktów wandalizmu anty-
semickiego banderowców poda-
nego wyżej, przypomnę:
„Obywatel Izraela, bresławski 
chasyd, który przybył do Umania 
na grób rabina Nachmana, został 
brutalnie pobity w poniedziałek 
rano przez tłum pijanych miesz-
kańców wykrzykujących anty-
semickie przekleństwa. Wkrótce 
poszkodowany zostanie przewie-
ziony do Izraela.
Rano 17 czerwca w Humaniu zo-
stał zaatakowany i brutalnie po-
bity bresławski chasyd z Izraela, 
który przyszedł do grobu sprawie-
dliwego rabina Nachmana. We-
dług strony internetowej „Kikar 
Szabat”, incydent miał miejsce 
o godzinie 6 rano, kiedy młody 
Izraelczyk siedział sam w altance 
koło grobu, studiując książki reli-
gijne”.
W tym miejscu należy zaznaczyć, 
że przewodniczący parlamentar-
nej „Swobody” Ołeg Tiahnybok,  
lansowany na jednego z trzech 
liderów Majdanu  jest człowie-
kiem o poglądach antypolskich i 
antysemickich.
Lwów umiera ! 
A w nim garstka Polaków we-
dług „GP Codzienie” (Katarzyna 
Gójska _Hejke) mający we Lwo-
wie swoją drugą ojczyznę. 
„Gazeta Polska Codziennie” 
prezentuje nazwiska osób zwa-
nych „bohaterami Majdanu”, nie 
troszcząc się o zamordowanych 
przez banderowców Polakach, 
o 11 lipca „Dniem Pamięci Mę-
czeństwa Kresowian”, czy też o 
„znamionach ludobójstwa” na 
Kresach II RP, jak ogłosił Sejm 
III RP.
Zamieszcza natomiast tekst red. 
Katarzyny Gójskiej – Hejke 
„WOŁYŃ I ORGANIZATOR 
TITUSZEK” napadający w sty-

lu red. Jacka Kwiecińskiego na 
Waldemara Łysiaka, tym razem 
na wielkiego Polaka ks. Tade-
usza Isakowicza – Zaleskiego.
http://niezalezna.pl/53050-wo-
lyn-i-organizator-tituszek
http://www.rodaknet.com/rp_
szumanski_6.htm
I dalej telewizja Republika:
 
EWA STANKIEWICZ TV RE-
PUBLIKA  KULT BANDERY 
NA UKRAINIE NIE JEST AN-
TYPOLSKI
http://mufti.polacy.eu.org/4595/
ewa-stankiewicz-kult-bandery-
n i e - j e s t - a n t y p o l s k i - l e c z -
antyrosyjski/
 
ht tp: / /www.mysl-polska .pl /
node/53
 
Według dziennikarki Polacy po-
winni wiedzieć, że kult Bandery 
na Ukrainie nie jest antypolski, 
UPA Ukraińcom nie kojarzy się z 
antypolonizmem, tylko z walką z 
sowiecką okupacją.
Zdaniem Stankiewicz na Maj-
danie Ukraińcy z ogromną sym-
patią reagują na Polaków, są 
wdzięczni Polakom za ich pomoc 
dla Ukrainy. Szczególną sympa-
tią cieszą się reporterzy telewizji 
Republika.
Według dziennikarki Polacy po-
winni wiedzieć, że kult Bandery 
na Ukrainie nie jest antypolski, 
UPA Ukraińcom nie kojarzy się 
z antypolonizmem, tylko z wal-
ką z sowiecką okupacją. Współ-
czesny kult UPA i Bandery jest 
antysowiecki, antyrosyjski. 
Skrajni ukraińscy nacjonaliści 
demonstrują ogromną sympatię 
dla Polaków. Dlatego pamiętając 
o historii, należy wspierać Ukra-
ińców.
Zdaniem dziennikarki Ukraiń-
com z Majdanu nie zależy na 
integracji z Unią Europejską. 
Ukraińcy, znając doświadczenia 
Polski, z integracji z Unią Eu-
ropejską doskonale wiedzą, że 
Unia Europejska zniszczy ich 
gospodarkę. Widzą, też, że Unia 
Europejska ignoruje ich walkę. 
Majdan nie walczy więc o inte-
grację z Unią, tylko walczy z re-
żimem Janukowycza.
 
POLSKI GŁOS ZE LWOWA
 Tymczasem „Niezależna Gazeta 
Obywatelska” w Opolu.
Maria Pyź prezes Radia Lwów 
pisze  w liście otwartym skiero-
wanym m.in. do mnie:
„Zbyt wiele niewiadomych” … 
Polski głos ze Lwowa
Na początku chciałabym przywi-
tać wszystkich (…) ze Lwowa, 
czyli z miasta, gdzie toczy się 
fala strajków i demonstracji.
Wszytko było we Lwowie w 
miarę spokojnie, aż do nocy 18 
lutego. Wtedy było widać naj-
bardziej brutalne sceny strajków, 
pobicia ludzi, niszczenia budyn-
ków i smród spalonych opon 
oraz widok płonących budynków 
i samochodów. Kolumny de-
monstrantów, oddziały Berkutu, 
strzały i unoszący się dym z są-
siednich budynków – obraz dzi-
siejszego państwa ukraińskiego. 
Anarchia i pełen brak zaintereso-
wania zaistniałą sytuacją władzy 
– oto realny obrazek rzeczywi-
stości.
Biorąc pod uwagę tylko miasto 
Lwów – zniszczono i spalono 14 
budynków – MSW, prokuratury, 
sądów, urzędów państwowych, 4 
oddziały rejonowe milicji, z któ-

rych skradziono 1200 jednostek 
broni palnej oraz wojskową część 
MSW. Pożary zgaszono dopiero 
nad ranem, a ostatni wymienio-
ny budynek palił się do wieczo-
ra, ponieważ istniało niebezpie-
czeństwo gaszenia pożaru przez 
wybuchające od czasu do czasu 
naboje w składzie broni przy ul. 
Stryjskiej. Najbardziej szkoda 
budynków MSW i prokuratury, 
ponieważ zabytkowych wnętrz i 
witraży już nikt nie odnowi.
Jeśli chodzi o sytuację w mie-
ście – burmistrz Lwowa A. Sa-
dowy zachęca przedsiębiorstwa 
do wzmocnienia ochrony, a lu-
dzi do zachowania zimnej krwi. 
Ale czy to realne? Kiedy w ca-
łym mieście żaden milicjant nie 
przyszedł do pracy, nie pracuje 
prokuratura czy sąd, nawet li-
nia telefoniczna 102 (milicja), a 
państwo już wstrzymało wszel-
kie finansowanie? Chociaż z in-
nej strony – wszystko logiczne. 
Lwowski milicjant nie ma gdzie 
pracować, a kijowski urzęd-
nik nie może wypełniać swych 
funkcji w zajętym budynku. Ale 
czy ma to obchodzić obywatela? 
Każdy człowiek chce spokojnie 
pracować, nie bać się wyjść na 
ulicę i nie przeżywać, że jego 
mienie zostanie zniszczone.
I nie chodzi tu o podtrzymanie 
jakiejkolwiek władzy. Napisa-
ny przeze mnie poprzedni arty-
kuł wywołał burzę dyskusji. Od 
razu mówię – nie podtrzymuję 
władzy. Ani teraźniejszej, ani 
alternatywnej, którą nam propo-
nują. Na miejsce teraźniejszej nie 
przyjdzie nikt lepszy, a dla mnie 
i każdego zwykłego obywatela 
od tego, kto siedzi na górze, nic 
się nie zmieni. Chcemy przed-
terminowych wyborów – myślę, 
że są realne, jeżeli już prezydent 
Janukowycz chce prowadzić roz-
mowy. Ale co dalej? Czy od razu 
dostaniemy pracę i europejską 
wypłatę? Wątpię. A tego właśnie 
chcemy, stojąc na Euromajdanie. 
Tu trzeba zmiany systemu i cho-
ciaż jednej mądrej głowy.
Taki sam scenariusz jak we Lwo-
wie odbywa się teraz w 10 wo-
jewództwach, czyli prawie poło-
wie Ukrainy. Z tą różnicą, że na-
szego burmistrza nikt nie stawiał 
na kolana, nie bił, nie rzucał w 
niego jajami i nie przykuwał do 
sceny aby podał się do dymisji, 
tak jak to było w województwie 
czerniowieckim czy wołyńskim.
Odpowiedzialność za zaistnia-
łą sytuację przyjęła lwowska 
obwodowa administracja i rada 
narodowa, która wymaga, aby 
wszystkie urzędy podporządko-
wały się jej zwierzchnictwu. Na 
czele tych dwóch organizacji 
stoi Petro Kołodij, deputowany 
(faszystowskiej dop. AS) partii 
Swoboda. Deklarowanym głów-
nym zadaniem ww. rady jest 
utrzymanie porządku w woje-
wództwie lwowskim, pomoc w 
odprawie aktywistów do Kijowa 
i zabezpieczenie kijowskiego 
Majdanu wszystkimi niezbędny-
mi rzeczami.
Dwie trasy do Polski są zabloko-
wane – nie ma dojazdu do Medy-
ki i Korczowej. Z jakiego powo-
du, nie wiadomo. Trasę Kijów – 
Czop też zablokowano. Wszelkie 
podjazdy do Kijowa są zamknię-
te, a poruszanie się po stolicy jest 
mocno utrudnione.
Według oficjalnej statystyki w 
Kijowie ok. 800 osób jest ran-
nych i przebywa w szpitalach 

oraz 28 zabitych, w tym 10 pra-
cowników MSW. Janukowycz 
obarcza winą opozycję, która 
wzywała ludzi do broni, a opo-
zycja Janukowycza, który „ostro 
złamał prawa Ukraińców”. I tu 
kółko się zamyka. Wniosek? A 
nie ma. Jedni obarczają winą in-
nych, czyli wszystko jak zawsze, 
a ludzie sami sobie rzepkę skro-
bią podczas rewolucji. I tak to 
wygląda.
To, co się dzieje, nie obchodzi 
nikogo z rządzących. I obywatel 
jest nikomu niepotrzebny. MSW 
przygotowuje akcje antyterrory-
styczne, poszkodowanych jest 
6 dziennikarzy, 342 bojówkarzy 
MSW przebywa w szpitalu, a 3 
rannych nie ukończyło 18 lat. 
Oto oficjalna statystyka wyda-
rzeń w Kijowie. I tu kończy się 
sens wszelkich protestów i akcji. 
Nic nie jest warte więcej niż ży-
cie ludzkie. Ten sam protestują-
cy czy ten sam członek Berkutu 
był czyimś ojcem, bratem czy 
synem. A czy coś jest ważniejsze 
od życia ludzkiego?
Księża różnych wyznań i różnej 
wiary modlą się w imię pokoju 
w centrum wydarzeń w Kijowie. 
Czy apogeum już nastąpiło? Nie 
wiadomo. Co będzie dalej? Nie 
wiadomo. Czy domówi się mię-
dzy sobą władza z opozycją? 
Nie wiadomo. Bardzo dużo nie-
wiadomych w tej sytuacji. Gdzie 
są nazwiska przewodniczących 
oddających rozkazy? Gdzie są 
cyfry, które przedstawiają realne 
wydarzenia? Nie wiadomo. Kto z 
tego najbardziej skorzysta, bo że 
obywatel, mocno wątpię. Jeszcze 
nie wiadomo. Na Ukrainie za 
zniszczenie cudzego mienia ist-
nieje kryminalna odpowiedzial-
ność, której jeszcze nikt nie od-
mienił. To tak do słowa dla tych, 
którzy myślą, że można bezkar-
nie coś ukraść, zniszczyć, spalić 
czy po prostu zabrać.
W ciągu ostatnich miesięcy wy-
łonił się pośród Majdanu jeden 
bardzo niebezpieczny nurt – Pra-
wy Sektor(faszystowski, nacjo-
nalistyczny, antypolski dop. AS) 
– grupujący w sobie nacjonali-
styczne organizacje zachodniej 
Ukrainy.
To oni oficjalnie uznali, że są 
głównymi inicjatorami zdobycia 
rządowych budynków w Kijo-
wie. Czy organizacja zrzeszająca 
takie grupy jak „Patriota Ukra-
iny”, Socjal – Narodowe Stowa-
rzyszenie, WZ „Tryzub” im. S. 
Bandery, kijowską organizację 
„Biały mołot”, UNA-UNSO i 
„Wolę” mogą być bezpieczne? 
Czy normalnym dążeniem do 
Europy są media http://banderi-
vets.org.ua ?
 A jest to oficjalna strona Prawe-
go Sektora, który niestety rozsze-
rza swoją działalność. I kto jest 
głównym jego przewodniczą-
cym, też nie wiadomo.
Na razie poruszanie się po Lwo-
wie jest niebezpieczne. Mogą 
rzucać kamieniami w samochód, 
mogą okraść na ulicy czy po pro-
stu zagrodzić drogę lub spalić 
auto. Gorąca linia miasta Lwowa 
działa całodobowo. A czy mają 
sens jakiekolwiek skargi, jeśli 
urzędy nie pracują? Coraz więcej 
niewiadomych. I nie wiadomo, 
co dalej robić…
Turyści obawiają się przyjeżdżać 
do Lwowa, rodzice boją się po-
syłać dzieci do szkoły, bo mer 
miasta radzi, aby nie wypuszczać 
je same na ulice, tylko odprowa-

dzać, a w Internecie coraz więcej 
listów i wezwań do broni.
Życzę Państwu przede wszyst-
kim spokoju. Będziemy dalej 
wspólnie śledzić wydarzenia na 
Ukrainie. Chciałoby się powie-
dzieć jakoś standardowo – mam 
nadzieję, że wszystko wróci do 
normy czy coś w tym stylu. Ale 
na razie – nie wiem, na co mieć 
nadzieję…
Maria Pyż Autorka jest redak-
torem naczelnym Radia Lwów 
Tekst został opublikowany na 
stronach portalu www.naszdzien-
nik.pl
 
CI DZIAŁACZE CHCĄ 
PRZYŁĄCZYĆ PRZEMYŚL 
DO UKRAINY DZIAŁACZE 
PRAWEGO SEKTORA PO-
WINII MIEĆ ZAKAZ WJAZ-
DU  DO POLSKI ZA  PODWA-
ŻANIE INTEGRALNOŚCI 
GRANIC Z RP
 Kto i ile otrzymuje pieniędzy na 
wojnę domową na Ukrainie?
Organy ścigania Ukrainy usta-
liły zleceniodawców zabójstwa 
aktywistów Euromajdanu, a tak-
że określiły schematy i źródła 
finansowania eskalacji konfron-
tacji ulicznej, zmierzającej do 
obalenia rządu przemocą. O tym, 
pod warunkiem zachowania ano-
nimowości, poinformował infor-
mator ze Służby Bezpieczeństwa 
Ukrainy .
Według tego  źródła, od pierw-
szych dni konfrontacji siłowej 
organy ścigania rozpoczęły 
rozpracowywanie organizacji 
„Prawy Sektor”. Organizacja ta 
powstała w wyniku konfliktu 
wewnętrznego pomiędzy  Socjal-
-Narodowym Zgromadzeniem 
i radykalnie zorientowanym 
Wszechukraińskim Zjednocze-
niem „Trójząb” im. S. Bandery. 
W trakcie dochodzenia ustalono, 
że przedmiotowe organizacje są 
finansowane przez szereg różno-
rodnych zachodnich „pro-ukraiń-
skich organizacji”, utworzonych 
przez służby specjalne państw 
NATO jeszcze w czasach ZSRS.
Źródło informuje, że te organi-
zacje „charytatywne” od samego 
początku „Euromajdanu” zaczą-
ły tworzyć tajne centrum koor-
dynacyjne, zapraszając doświad-
czonych zachodnich analityków, 
specjalizujących się w opraco-
wywaniu strategii rozwoju „ko-
lorowych rewolucji”. Przed nimi 
postawiono zadanie opracowanie 
strategii działania grup bojo-
wych. W trakcie czynności śled-
czych stwierdzono, że właśnie to 
centrum wydało rozkaz zabicia 
aktywistów podczas konfrontacji 
siłowej na ulicy Gruszewskiego. 
Śmierć ludzi miała sprowokować 
eskalację konfliktu i podburzyć 
rozgorączkowany tłum przeciw-
ko milicjantom.
Od pierwszego dnia „Euromaj-
danu” każdy lider grupy aktyw-
nego oporu otrzymywał wyna-
grodzenie pieniężne. Za każdego 
aktywnego bojownika - po 200 
dolarów za dzień, a dodatkowo 
- 500 dolarów, jeśli grupa liczyła 
ponad 10 osób. Koordynatorzy 
otrzymywali od 2000 dolarów za 
każdy dzień masowych zamie-
szek, pod warunkiem, że kon-
trolowana przez niego grupa bo-
jowników realizuje bezpośrednie 
działania agresywne skierowane 
przeciwko stróżom prawa.
Dochodzenie ujawniło również, 
że fundusze wpływały do amba-
sady USA w Kijowie drogą dy-
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plomatyczną. Z kolei Ambasada 
USA przekazywała pieniądze do 
biur centralnych WO „Swobody” 
i WO „Batkiwszczyny”. Kwo-
ta wynosiła około 20 milionów 
dolarów tygodniowo. Następ-
nie środki te były rozdzielane 
na wspierania „Euromajdanu” 
(funkcjonowanie systemu wyży-
wienia, na łapówki i przekupy-
wanie poszczególnych urzędni-
ków, funkcjonariuszy organów 
ścigania, opłacanie mediów, 
koszty kampanii propagando-
wej itp.), jak również codzienne 
wypłaty dla aktywnych bojow-
ników. Z kolei przywódcy sił 
opozycyjnych i ugrupowań rady-
kalnych otrzymywali bezgotów-
kowe przelewy na ich osobiste 
konta bankowe.
Dowodem na to są wyniki po-
szukania przeprowadzone przez 
SBU w siedzibie sztabu cen-
tralnego „Batkiwszczyny”. Jak 
wiadomo, w trakcie działań 
operacyjnych organy ścigania 
zabezpieczyły w gabinecie Alek-
sandra Turczynowa 17 milionów 
dolarów w gotówce. Ponadto 
na  zabezpieczonych przez SBU 
serwerach partii znajdowały się 
informacje dotyczące kwestii 
podziału środków na opłacenie 
wyżywienia Majdanu i dokony-
wania rozliczeń z bojownika-
mi „Prawego Sektora” i innych 
ugrupowań radykalnych.
Ustalono również ten fakt, że li-
derzy radykalnych struktur pra-
wicowych otrzymali gwarancję 
pomocy USA w ewakuacji z te-
rytorium Ukrainy w przypadku 
niepowodzenia rewolucji, zabez-
pieczenie mieszkań i środków do 
życia w dowolnym kraju Unii 
Europejskiej, zgodnie z ich wy-
borem. I z gwarancji takiej już 
skorzystał lider politycznej gru-
py prowokatorów tak zwanego 
„Automajdanu” Siergiej Koba. 
Obecnie ukraińscy stróże prawa 
ustalają dokładne miejsce jego 
pobytu, powiedział informator 
SBU.
Według informacji ogólnie do-
stępnych w źródłach publicz-
nych, mobilizacja radykalnie 
zorientowanych osób do udziału 
w masowych zamieszkach 19 
stycznia 2014 r. odbywało się 
poprzez sieci społeczną „VKon-
takte”, na stronie internetowej  
„Prawego Sektora”.
Dla uwiarygodnienia i kreowa-
nia wizerunku „ideologicznego 
protestu ludowego” radykałowie 
zwrócili się do ludności z proś-
bą o przekazywanie im pomocy 
finansowej.
W przypadku przekazów pie-
niężnych podawano numer karty 
„Priwatbanku” 5168 7553 1093 
5578, zarejestrowanej na nazwi-
sko Okuniew Igorewicz Seriej 
(ur. 19.06.1973, pochodzący z 
Federacji Rosyjskiej, zameldo-
wany pod adresem: Dniepropie-
trowski Obwód, miasto Dniepro-
dzierżinsk, ul. Szczerbickiego 
65, m . 6).
Wykorzystywano również sys-
tem „Western Union” lub Mo-
neygram na okaziciela Tarasenko 
Andriej Iwanowicz (urodzonego 
w Kijowie 17.11.1982).
W ciągu ostatnich 10 dni na 
wskazane konto wpłynęły prze-
lewy bankowe z pomocą systemu 
„Priwat24” głównie z miast Ki-
jowa i Tarnopola wynoszące po 
50, 100, 500 hrywien. Pieniądze  
wpływały również od zwolenni-
ków „Prawego Sektora” nie tylko 

z Ukrainy, ale także z zagranicy 
(Francja, Czechy i inne kraje).
Ponadto na stronie internetowej 
„Prawego Sektora” społeczno-
ściowej sieci „Vkontakcie” w 
celu transferu funduszy podano 
numery kont w „Raiffeisen Bank 
Aval” z wskazaniem nazwiska 
właściciela Surowiecki Jurij 
Igorewicz (i. k. 3166505873): 
w UAH - 262 095 533 782, 
w dolarach amerykańskich - 
262072533786 w Euro - 262 082 
533 789.
W źródłach publicznych opubli-
kowano również dane osobowe 
wszystkich przywódców i dzia-
łaczy radykalnych ugrupowań, 
które uczestniczą w zamieszkach 
ulicznych w Kijowie i innych 
miastach. Wymienimy niektó-
rych z nich:
Stempickyj Andriej Liubomiro-
wicz: pseudonim - „Letun”, prze-
wodniczący centralnego prowidu 
WO „Trójząb” im. S. Bandery, 
urodzony 04.12.1974, Ukrainiec, 
pochodzacy z miasta Borysław w 
Obwodzie Lwowskim, zamiesz-
kały we wsi Zadniestrjansk, po-
wiat halicki, ul. Lwowska 20, 
karany, ideolog i koordynator ob-
wodowej organizacji „Trójząb”, 
numer paszportu SE 06911 , m. 
t. 0971135855 posiada własny 
transport autem.
Jarosz Dmitrij Anatoljewicz: 
pseudonim „Jastrząb”, przewod-
niczący ukraińskiej organizacji 
politycznej „Trójząb” , urodzo-
ny 30.09.1971 , zameldowany 
i zamieszkały w mieście Dne-
prodzierżyńsk, Obwód Dniepro-
pietrowski, na ulicy Medycyń-
skiej 47, m. 6. Utrzymuje kon-
takty osobiste: Naliwajczenko 
(UDAR), Turczynow, Parubij 
(„Batkiwszczyna”), Mochnik, 
Sirotjuk („Swoboda”), Czuba-
row (Miedżlis KTN), Karpjuk 
(UNA - UNSO).
Abramow Wasilij Zinowjewicz, 
pseudonim „El”, dwukrotnie 
karany, przewodniczący halic-
kiej powiatowej organizacji WO 
„Trójzab”, urodzony 13.01.1985, 
mieszkaniec wsi Zadniestrjańsk, 
powiat halicki, obwód Iwano-
-Frankowsk, jeden z koordynato-
rów „Prawego Sektora”.
Kozjubczyk Andrij Michajło-
wicz: pseudonim „Orest”, dzia-
łacz organizacji WO „Trójząb” 
w Iwano-Frankowsku, urodzo-
ny 03.8.1981, zameldowany w 
mieście Krzywy Róg, Obwód 
Dniepropietrowski, na ulicy 
Woskriesnoj 45/15, faktycznie 
zamieszkały w Iwano-Frankow-
sku, bezrobotny, wykształcenie 
wyższe, kawaler, zaufana oso-
ba WO „Trójząb”, wyznaje ideę 
neonazizmu, 17.08.2012 zatrzy-
many za spowodowanie ciężkie-
go uszkodzenia ciała.
 
KTO FINANSUJE PRA-
WY SEKTOR UKRAIŃSKA 
SŁUŻBA BEZPIECEŃSTWA 
UJAWNIA INFORMACJE
Organy ścigania Ukrainy usta-
liły zleceniodawców zabójstwa 
aktywistów Euromajdanu, a tak-
że określiły schematy i źródła 
finansowania eskalacji konfron-
tacji ulicznej, zmierzającej do 
obalenia przemocą rządu. O tym, 
pod warunkiem zachowania ano-
nimowości, poinformował infor-
mator Służby Bezpieczeństwa 
Ukrainy.
Według tego źródła, od pierw-
szych dni konfrontacji siłowej 
organy ścigania rozpoczęły roz-

pracowywanie organizacji Prawy 
Sektor. Organizacja ta powstała 
w wyniku konfliktu wewnętrzne-
go pomiędzy Socjal-Narodowym 
Zgromadzeniem i radykalnie zo-
rientowanym Wszechukraińskim 
Zjednoczeniem „Tryzub” im. S. 
Bandery. W trakcie dochodzenia 
ustalono, że przedmiotowe or-
ganizacje są finansowane przez 
szereg różnorodnych zachodnich 
„pro-ukraińskich organizacji”, 
utworzonych przez służby spe-
cjalne państw NATO jeszcze w 
czasach ZSRS.
Źródło informuje, że te organi-
zacje „charytatywne” od samego 
początku Euromajdanu zaczęły 
tworzyć tajne centrum koordy-
nacyjne, zapraszając doświad-
czonych zachodnich analityków, 
specjalizujących się w opraco-
wywaniu strategii rozwoju „ko-
lorowych rewolucji”. Przed nimi 
postawiono zadanie opracowanie 
strategii działania grup bojo-
wych. W trakcie czynności śled-
czych stwierdzono, że właśnie to 
centrum wydało rozkaz zabicia 
aktywistów podczas konfrontacji 
siłowej na ulicy Hruszewskiego. 
Śmierć ludzi miała sprowokować 
eskalację konfliktu i podburzyć 
rozgorączkowany tłum przeciw-
ko milicjantom.
Od pierwszego dnia Euromajda-
nu każdy lider grupy aktywnego 
oporu otrzymywał wynagro-
dzenie pieniężne. Za każdego 
aktywnego bojownika – po 200 
dolarów za dzień, a dodatkowo 
– 500 dolarów, jeśli grupa liczyła 
ponad 10 osób. Koordynatorzy 
otrzymywali od 2000 dolarów za 
każdy dzień masowych zamie-
szek, pod warunkiem, że kon-
trolowana przez niego grupa bo-
jowników realizuje bezpośrednie 
działania agresywne skierowane 
przeciwko stróżom prawa.
Dochodzenie ujawniło również, 
że fundusze wpływały do amba-
sady USA w Kijowie drogą dy-
plomatyczną. Z kolei Ambasada 
USA przekazywała pieniądze do 
biur centralnych „Swobody” i 
„Batkiwszczyny”. Kwota wyno-
siła około 20 milionów dolarów 
tygodniowo. Następnie środki te 
były rozdzielane na wspierania 
Euromajdanu (funkcjonowanie 
systemu wyżywienia, na łapówki 
i przekupywanie poszczególnych 
urzędników, funkcjonariuszy or-
ganów ścigania, opłacanie me-
diów, koszty kampanii propa-
gandowej itp.), jak również co-
dzienne wypłaty dla aktywnych 
bojowników. Z kolei przywódcy 
sił opozycyjnych i ugrupowań 
radykalnych otrzymywali bezgo-
tówkowe przelewy na ich osobi-
ste konta bankowe.
Dowodem na to są wyniki po-
szukania przeprowadzone przez 
SBU w siedzibie sztabu cen-
tralnego „Batkiwszczyny”. Jak 
wiadomo, w trakcie działań 
operacyjnych organy ścigania 
zabezpieczyły w gabinecie Alek-
sandra Turczynowa 17 milionów 
dolarów w gotówce. Ponadto 
na  zabezpieczonych przez SBU 
serwerach partii znajdowały się 
informacje dotyczące kwestii 
podziału środków na opłacenie 
wyżywienia Majdanu i dokony-
wania rozliczeń z bojownikami 
Prawego Sektora i innych ugru-
powań radykalnych.
Ustalono również ten fakt, że li-
derzy radykalnych struktur pra-
wicowych otrzymali gwarancję 
pomocy USA w ewakuacji z te-

rytorium Ukrainy w przypadku 
niepowodzenia rewolucji, zabez-
pieczenie mieszkań i środków do 
życia w dowolnym kraju Unii 
Europejskiej, zgodnie z ich wy-
borem. I z gwarancji takiej już 
skorzystał lider politycznej gru-
py prowokatorów tak zwanego 
„Automajdanu” Siergiej Koba. 
Obecnie ukraińscy stróże prawa 
ustalają dokładne miejsce jego 
pobytu, powiedział informator 
SBU.
Według informacji ogólnie do-
stępnych w źródłach publicz-
nych, mobilizacja radykalnie 
zorientowanych osób do udziału 
w masowych zamieszkach 19 
stycznia 2014 r. odbywało się 
poprzez sieci społeczną „VKon-
takte”, na stronie internetowej 
Prawego Sektora. Dla uwiary-
godnienia i kreowania wizerunku 
„ideologicznego protestu ludo-
wego” radykałowie zwrócili się 
do ludności z prośbą o przekazy-
wanie im pomocy finansowej. 
W przypadku przekazów pie-
niężnych podawano numer karty 
„Priwatbanku” 5168 7553 1093 
5578, zarejestrowanej na nazwi-
sko Okuniew Igorewicz Seriej 
(ur. 19.06.1973, pochodzący z 
Federacji Rosyjskiej, zameldo-
wany pod adresem: Dniepropie-
trowski Obwód, miasto Dniepro-
dzierżinsk, ul. Szczerbickiego 
65, m. 6). Wykorzystywano rów-
nież system „Western Union” lub 
Moneygram na okaziciela Tara-
senko Andriej Iwanowicz (uro-
dzonego w Kijowie 17.11.1982).
W ciągu ostatnich 10 dni na 
wskazane konto wpłynęły prze-
lewy bankowe z pomocą systemu 
„Priwat24” głównie z miast Ki-
jowa i Tarnopola wynoszące po 
50, 100, 500 hrywien. Pieniądze  
wpływały również od zwolenni-
ków Prawego Sektora nie tylko 
z Ukrainy, ale także z zagranicy 
(Francja, Czechy i inne kraje). 
Ponadto na stronie internetowej 
Prawego Sektora społecznościo-
wej sieci „Vkontakcie” w celu 
transferu funduszy podano nume-
ry kont w Raiffeisen Bank Aval z 
wskazaniem nazwiska właścicie-
la Surowiecki Jurij Igorewicz (i. 
k. 3166505873): w UAH – 262 
095 533 782, w dolarach ame-
rykańskich – 262072533786 w 
Euro – 262 082 533 789. 
W źródłach publicznych opubli-
kowano również dane osobowe 
wszystkich przywódców i dzia-
łaczy radykalnych ugrupowań, 
które uczestniczą w zamieszkach 
ulicznych w Kijowie i innych 
miastach.  (...).
Lobby żydowskie w USA mające 
wysokie zyski m.in. z imperium 
biznesowego Poroszenki uczyni-
ło Żyda Poroszenkę prezydentem 
Ukrainy. Do ostatniej chwili nie 
wiedzieliśmy nic o tym dealu 
– mówi działacz partii UDAR. 
Ten deal przygotowało dwóch 
ludzi, niewątpliwie powiązanych 
z amerykańskim lobby żydow-
skim: Dmytro Firtasz i Serhij 
Lowoczkin. Pierwszy to powią-
zany z Moskwą gazowy oligarha, 
ścigany przez Amerykanów za 
przestępstwa finansowe i pranie 
brudnych pieniędzy, właśnie zo-
stał zatrzymany w Wiedniu. Dru-
gi był do końca szefem Sztabu 
Janukowycza po czym zniknął.  
Miliarder Poroszenko wraz z sy-
nem pokazał się na kijowskim 
Majdanie, gdy nie było jeszcze 
barykad. Naprzeciwko miał tłum 
w kominiarkach reprezentujący 

nie wiadomo kogo, prawicowych 
radykałów, czy rosyjskich pro-
wokatorów?
Z tego tłumu odezwały się okrzy-
ki” „spierdalaj żydowski śmie-
ciu”. Zresztą nie ma w tym nic 
dziwnego, gdyż w większości 
Ukraińcy ze Swobody, Prawego 
Sektora, czy też Batkiwszczyny 
Julii Tymoszenko, to skrajni an-
tysemici i wiadomo publicznie 
było, iż Poroszenko jest Żydem 
o prawdziwym nazwisku WAL-
ZMAN.

 BANDERYZM  WSPÓŁCZE-
SNY NA UKRAINIE
 Żydowski Prezydent Ukrainy 
Petro Poroszenko (Walzman) 
powiedział w czwartek, że nale-
ży rozważyć przyznanie statusu 
kombatanta weteranom OUN-
-UPA – podała agencja Interfax 
Ukraina.
- To jest bardzo poważna kwe-
stia i obecnie niezwykle aktual-
na. Wcześniej problem ten dzie-
lił nasz kraj i zdejmowano całą 
sprawę z politycznej agendy. 
Teraz jest odpowiedni moment – 
cytuje Poroszenkę Interfax Ukra-
ina. Prezydent dodał, że w walce 
żołnierzy OUN-UPA widzi przy-
kład „heroizmu”.
Szersza wypowiedź Poroszen-
ki vel Walzmana jest na portalu 
www.kresy.pl
http://www.kresy.pl/ia,spole-
czenstwo?zobacz/petro-poro-
szenko-oun... (podaję za bloge-
rem MacGregorem)

 POLAKOM ZROBIMY DRU-
GI KATYŃ
 A oto faktyczne wypowiedzi 
Dmytro Jarosza i Oleha Tiahny-
boka, z których wynika „że w 
sposób ciągły rośnie na zachod-
niej Ukrainie sympatia do Pola-
ków”…
Tymczasem Ukraińcy deklarują: 
„Polakom zrobimy drugi Katyń” 
; „My im zrobimy drugi Katyń”.
 MY POLSKIM SOBAKOM 
(PSOM) ZROBIMY DRUGI 
KATYŃ
 To słowa Dmitrija Jarosza -przy-
wódcy “Prawego Sektora” w roz-
mowie z Olegiem Tiahnybokiem 
– przywódcą partii “Swoboda “..
Rozmowa miała miejsce 25 lu-
tego 2014 r. w restauracji „Tur-
gieniew” przy ulicy Wielkiej 
Żytomirskiej 40 w Kijowie ( na 
tej samej ulicy pod numerem 23 
mieści się siedziba partii “Swo-
boda”).
h t t p : / / w i r t u a l n a p o l o n i a .
com/2014/03/07/my-im-zrobi-
my-drugi-katyn/
ht tp: / /kef i r2010.wordpress .
com/2014/03/07/usa-przemiesz-
cza-wojska-do-pol...
„Oleg Tiahnybok : Dobrze! Z 
Rosjanami i Europejczykami ja-
sne, co myślisz o Polakach. Oni 
poważnie myślą o powrocie na 
Wołyń. Na mapach już zaczęli 
Wschodnie Kresy rysować. Tam 
są silne propolskie nastroje. Jeśli 
z Europą wspólnego języka nie 
znajdziemy , rozżaleni na nas 
mogą spuścić „polskiego psa”.
Dmitrij Jarosz : Możesz być 
dumny. Mnie jeszcze tak nikt nie 
nazwał. Mało OUN i UPA za nas 
krwi przelali ?
Oleg Tiahnybok : Będą podnosić 
głowę, to my im zrobimy drugi 
Katyń . Ani metra ukraińskiej 
ziemi nie oddamy, ani Rosjanom, 
ani Polakom , ani tym bardziej 
Żydom. Karabinów na wszyst-
kich starczy.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI



1 marca strona 12                                                                                                                                                                                                                                        www.ksi.btx.pl                   

Dmitrij Jarosz: Mam do cie-
bie Oleg kolejne pytanie. Ja nie 
rozpuszczę Majdanu do prezy-
denckich wyborów. Zainstaluje 
kontrolę w najważniejszych mi-
nisterstwach i regionach. Będę 
ubezpieczał twoje działania.
W zestawieniu z możliwościa-
mi twojej „Swobody” to będzie 
siła. W ostatecznym etapie jeże-
li „pacuki” ( chodzi o Jaceniuka 
, Kliczkę i Tymoszenko) znowu 
zaczną handlować Ukrainą, my 
znowu podniesiemy Majdan i 
weźmiemy władzę”.
Ukraina zamienia się w „Ban-
derland”, gdzie w każdej miej-
scowości zostanie wybudowany 
pomnik Stepana Bandery.

 KONCERT MOJE SERCE Z 
UKRAINĄ   Z PODRZYNA-
NIEM GARDŁA W TLE
SŁAWA UKRAINIE GIERO-
JOM SŁAWA DEDYKACJA 
„GAZECIE POLSKIEJ” I 
STANISŁAWOWI MARKOW-
SKIEMU ORAZ PROBOSZ-
CZOWI PARAFII ŚW. JÓZE-
FA W KRAKOWIE ZA ZOR-
GANIZOWANIE W KRAKO-
WIE BANDEROWSKIEGO 
KONCERTU „MOJE SERCE 
Z UKRAINĄ”.
TAK BANDEROWCY UKRA-
IŃCY OUN – UPA ZAMOR-
DOWALI 200 TYSIĘCY PO-
LAKÓW NA WOŁYNIU I W 
MAŁOPOLSCE WSCHOD-
NIEJ. 

 Po Internecie krąży nagranie wi-
deo, pokazujące jak bojówkarze 
„Prawego Sektora” podrzynają 
gardło byłemu naczelnikowi mi-
licji z Doniecka na oczach jego 
żony. Stare, banderowskie me-
tody. Podobno było na Youtube, 
ale administracje je wycofała ze 
względu na brutalność. Tu można 
kliknąć i je obejrzeć. 
 http://antifashist.com/latest-n-
ews/24155-fashistybanderovcy-n
a-glazah-zheny-ubivajut-byvshe
go-nachalnika-milicii-d
 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=eqUL3Sq2RDc FILM 
ZBRODNIA
http://wolna-polska.pl/wiadomo-
sci/ukraina-zydo-faszysci-pod-
rzynaja-gardla-video-
  ZBRODNIA
 http://3rm.info/45966-uberi-
te-detey-smotret-tolko-vsem-
muzhikam- i -nas toyasch im-
voinam-banderovcy-i-boeviki-
pravogo-sektora-na-ukrayne-
rezhut-pered-kameroy-gorlo-so-
trudnika-mvd-video.html

 Źródła: 
 http://www.zapalowski.eu/in-
dex.php?option=com_t&view=a-
rticle&id=2242:ci-dziaacze-chc-
przyczy-przemyl-do-ukrainy&c
atid=25:aktualnoci&Itemid=127
 http://konserwatyzm.pl/arty-
kul/11686/kto-finansuje-prawy-
-sektor
 http://aleksanderszumanski.
pl/x.p?option=com_t&task=vie-
w&id=1003&Itemid=2
 http://www.radiownet.pl/publi-
kacje/banderstadt-ukrainsko-hi-
tlerowski-lwow

„DZIEŃ Zaporoża”
 „KURIER WNET” GAZETA 
NIECODZIENNA
 http://niepoprawni.pl/blog/2218/
bij-zyda-ze-zbrodnia-ukrainsko-
-niemiecka-w-tle

Marek A. Koprowski. 
Rozkaz mordować 

Polaków. 
Roman Szuchewycz – krwawy dyktator 
OUN-UPA”
Tomasz Specyał
Ukraiński bohater, a w rzeczy-
wistości pozbawiony skrupułów 
zbrodniarz. Oto dwa oblicza Ro-
mana Szuchewycza, działacza 
OUN i dowódcy UPA, odpowie-
dzialnego za ludobójstwo Po-
laków na Ukrainie Zachodniej. 
Niniejsza praca, poświęcona po-
staci Szuchewycza, stanowi prze-
gląd całego jego życia. Autor po-
szukuje odpowiedzi na pytanie, 
jak doszło do tego, że członek 
znanej, inteligenckiej rodziny, 
stał się ukraińskim terrorystą 
zwalczającym państwo polskie, 
a następnie współpracownikiem 
niemieckiego wywiadu. Przybli-
ża jego działalność na Rusi Pod-
karpackiej, będącej poligonem 
doświadczalnym OUN. Omawia 
współudział w tworzeniu batalio-
nu „Nachtigall”, który w zamyśle 
ukraińskich nacjonalistów miał 
stanowić zalążek ich armii.

Podczas służby w batalionie po-
licyjnym SS na Białorusi Szu-
chewycz nauczył się niemieckiej 
metody pacyfikacji wsi – wszyst-
kich mieszkańców uznawano za 
bandytów i mordowano. Sam 
rozwinął ją potem „twórczo” 
w Małopolsce Wschodniej, na-
zywając ludobójstwo Polaków 
„wysiedleniami”.

Szybko podporządkował sobie 
zarówno OUN, jak i UPA. Jako 
faktyczny dyktator starał się 
działać tak, by za nic nie odpo-
wiadać. Decyzje podejmował 
formalnie ktoś inny, jak na przy-
kład fikcyjna Ukraińska Główna 
Rada Wyzwoleńcza.

Jak bardzo zakłamanie i zbrodnia 
towarzyszyły Szuchewyczowi, 
autor dowodzi na przykładzie 
czystki etnicznej w Małopolsce 
Wschodniej. Jest ona zarazem 
świadectwem realizowanej przez 
niego polityki fałszowania rze-
czywistości i obarczenia winą 
kogoś innego.

Dyktator do końca wierzył w 
wybuch III wojny światowej. 
Zakładał naiwnie, że mocarstwa 
zachodnie potraktują OUN-UPA 
jako sojusznika. Wskutek tego 
doszło praktycznie do zagłady 
ukraińskiego ruchu nacjonali-
stycznego. Sowiecka sprawie-
dliwość dosięgła wszystkich, 
których ręce unurzane były w 
polskiej krwi…

Autor oparł swą prace na wszel-
kich dostępnych źródłach – do-
kumentach, wspomnieniach i 
relacjach, zwłaszcza ukraińskich. 
Głównym jego celem jest ukaza-
nie prawdziwego, zbrodniczego 
oblicza Romana Szuchewycza i 
wyjaśnienie, dlaczego traktowa-

nie go dziś na Ukrainie jako bo-
hatera musi w Polakach budzić 
sprzeciw.

Fragment rozdziału: W walce z II 
Rzeczpospolitą

Szuchewycz chciał zamordować 
Czechowskiego z wielu wzglę-
dów. Przede wszystkim decyzję 
o jego likwidacji podjęło kie-
rownictwo OUN. Miała to być 
zemsta organizacji za skuteczne 
działania polskich władz bez-
pieczeństwa przeciwko OUN. 
Zamach miał wstrząsnąć polską 
opinią publiczną, dać jej do zro-

zumienia, że wbrew informacjom 
pojawiającym się w mediach or-
ganizacja ukraińska nie została 
rozbita i kontynuuje swą walkę z 
państwem polskim. Szuchewycz 
i kierownictwo OUN zakładali, 
że w Polsce nie będzie gazety, 
która zabójstwu komisarza Cze-
chowskiego nie poświęci choćby 
wzmianki. Szuchewycz chciał 
też ukarać Czechowskiego, po-
nieważ na każdym kroku odnosił 
się do OUN z pogardą, traktując 
jej członków jak zwykłych rzezi-
mieszków, i podkreślał przy tym, 
że za nim stoi państwo polskie, 

które reprezentuje. Szuchewycz 
chciał poprzez zamach na Cze-
chowskiego pokazać, że w kon-
frontacji z państwem polskim te 
rzezimieszki ukraińskie, jak pisze 
Sergij Michajłenko, mają swoje 
atuty: „fanatyzm, brak strachu 
przed śmiercią, zdolność do po-
święcenia dla własnej sprawy”. 
Szuchewycz miał też z komisa-
rzem Emilianem Czechowskim 
swoje porachunki. Domyślał się, 
że ma on w środowisku nacjona-
listów swojego agenta i wkrótce 
rozszyfruje, kto kazał zamordo-
wać Tadeusza Hołówkę. Obawiał 
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się, że Czechowski rozpracuje 
jego środowisko i dobierze mu 
się do skóry. Mordując Czechow-
skiego, chciał nie tylko pozbyć 
się potencjalnego zagrożenia, ale 
podnieść swoje akcje wewnątrz 
organizacji i przy okazji wylan-
sować w niej swojego szwagra 
‒ Jurkę Berezynskiego. Plano-
wał zlecić mu zabicie komisarza. 
Gdyby mu się to udało, szwagier 
mógłby chodzić w aureoli boha-
tera. Zastrzelenie komisarza kie-
rującego wydziałem ukraińskim 
policji było przecież wielkim 
wyczynem. W gronie terrorystów 
taki „cyngiel” byłby otoczony 
szacunkiem. Część tego uzna-
nia z pewnością przeszłaby i na 
Szuchewycza. Berezynsky na-
leżał do grupy bojowej „Bog-
daniwka”. Został zwerbowany 
przez Szuchewycza, był jego 
podopiecznym i wychowankiem. 
Nie jest wykluczone, że chciał 
przekształcić kierownictwo OUN 
w „rodzinny interes”. Chciał naj-
ważniejsze sprawy podziemia 
załatwić przy pomocy ludzi, z 
którymi łączyły go więzy rodzin-
ne, a którzy o podziemiu niczego 
nie wiedzieli. Mieli tylko pełnić 
rolę „cyngli”, czyli morderców. 
Jurko Berezynsky, zafascynowa-
ny szwagrem, rwał się do czynu i 
Szuchewycz chciał wykorzystać 

jego zapał.

Na początku Szuchewycz, for-
malnie jako referent bojowy Kra-
jowej Egzekutywy OUN o pseu-
donimie „Dzwon”, kazał śledzić 
Czechowskiego i ustalić, gdzie 
mieszka, którędy się porusza, ja-
kimi ulicami chodzi. Berezynsky 
miał zwłaszcza ustalić, o której 
godzinie komisarz wychodzi z 
domu i jaką drogą udaje się do 
pracy. Przydzielono mu do tego 
pomocników z bojówki „Bogda-
niwka”, którzy od grudnia 1931 
r. do lutego 1932 r. rozpracowali 
tryb życia Czechowskiego. Ko-
misarz nie zorientował się, że 
jest śledzony. Zachowywał się 
trochę nonszalancko i odmawiał 
korzystania z ochrony, co ukra-
ińskim bojówkarzom znakomicie 
ułatwiało zadanie. Najbardziej 
przydatna dla Jurija Berezyn-
skiego w obserwacji komisarza 
miała być według Mychajłen-
ki młoda dziewczyna – członek 
OUN – „Mira”. Podczas śledze-
nia Czechowskiego ukraińscy 
obserwatorzy ustalili, że komi-
sarz każdego ranka między go-
dzinami 7.10 a 7.35 szedł do pra-
cy tą samą drogą: ulicą Stryjską, 
potem alejką Parku Stryjskiego, 
wracał na Stryjską, gdzie na 
przystanku wsiadał do tramwaju. 
Rano ta okolica była wyludnio-

na. Szuchewycz uznał, że jest to 
teren idealny do dokonania za-
machu. Zamachowiec, czekając 
w pobliżu przystanku na ulicy 
Stryjskiej, mógł zaobserwować, 
czy śledzony wyszedł z domu 
sam i czy ktoś za nim nie idzie. 
W alejce parkowej idący komi-
sarz policji był widoczny jak na 
dłoni. Szuchewycz polecił dzia-
łać swojemu szwagrowi samo-
dzielnie, bez wsparcia ze strony 
innych bojówkarzy. Miał strzelić 
Czechowskiemu w tył głowy z 
pistoletu o kalibrze 6,35, które-
go strzał był ledwo słyszalny. 
Do obrony przed ewentualnym 
pościgiem otrzymał dodatkowo 
drugi pistolet o kalibrze 9 mm. 
Na dzień zamachu Szuchewycz 
wybrał wtorek, bo uważał ten 
dzień za szczęśliwy dla siebie. 
Wynika z tego, że Szuchewycz 
był człowiekiem zabobonnym. 
W poniedziałek przed zamachem 
Berezynsky przebywał u rodzi-
ców w Ogladowie. Po północy 
wstał z łóżka i pieszo udał się 
na stację w Pawłowie. Przeszedł 
piechotą jedenaście kilometrów 
i na stacji wsiadł do pociągu ja-
dącego do Lwowa. Przyjechał do 
niego o szóstej czterdzieści pięć, 
wysiadając na stacji Podzamcze, 
przez którą jak zawsze przewa-
lały się tłumy ludzi jadących do 

pracy czy na targ. Nikt na mło-
dego bojówkarza nie zwrócił naj-
mniejszej uwagi. Na stacji czeka-
ła na niego przydzielona mu do 
operacji wspomniana wcześniej 
„Mira”. Wręczyła Berezynskie-
mu dwa pistolety. Następnie obo-
je wsiedli do tramwaju i udali 
się w pobliże miejsca, w którym 
Berezynsky miał zastrzelić komi-
sarza. „Mira” miała zaczekać na 
niego na przystanku.

Czechowski niefrasobliwie szedł 
sam, z rękami w kieszeniach. 
Gdy wyszedł z parku, Berezyn-
sky ruszył za nim i strzelił mu w 
tył głowy. Czechowski ugiął się 
w kolanach i padł na ziemię. Be-
rezynsky rzucił się natychmiast 
do ucieczki i nieścigany przez 
nikogo dobiegł do przystanku, 
gdzie oczekiwała go „Mira”, któ-
rej oddał broń, a ona wręczyła mu 
bilet powrotny do stacji Pawłów.

Szuchewycz siedział w tym cza-
sie w domu i słuchał radia. Moż-
na wyobrazić sobie jego radość, 
gdy już o siódmej trzydzieści 
Polskie Radio podało komunikat, 
że nieznany osobnik zastrzelił 
komisarza policji Emiliana Cze-
chowskiego. A także, że prawdo-
podobnie zabójstwa dokonano z 
powodów politycznych.
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Czy jest jeszcze miejsce na Polskę? 
Bożena Ratter

„Z systemu szkolnego w Polsce 
ubyło w ostatnich 15 latach około 
1,5 miliona dzieci. 
Nie widzę więc problemu w tym, 
żebyśmy mogli zorganizować 
pomoc edukacyjną również dla 
dzieci ukraińskich uchodźców, 
jeśli dojdzie do konfliktu zbroj-
nego w tym kraju, choć mam 
nadzieję, że nic takiego się nie 
stanie. 
W piątek analizowałem tę sy-
tuację z Lubelskim Kuratorem 
Oświaty i z samorządowcami 
Zamojszczyzny” – powiedział w 
wywiadzie Minister Czarnek.
 Zacna inicjatywa ale czy or-
ganizacja pomocy edukacyjnej 
uwzględni specyfikę  stosunku 
narodu ukraińskiego do polskie-
go i ochroni naród polski czyli 
dzieci przed ukraińską indok-
trynacją? Zabrakło też wyjaśnie-
nia, dlaczego ubywało i ubywa 
nam polskich dzieci. 
W Muzeum Niepodległości z ini-
cjatywy prezesa Stowarzyszenia 
Kresowian Kędzierzyn-Koźle 
prezentowana była Mapa miej-
scowości II RP , w których Ukra-
ińcy dokonali LUDOBÓJSTWA 
na narodzie polskim obejmująca 

województwa lwowskie, tarnopol-
skie, stanisławowskie, wołyńskie, 
lubelskie, poleskie, krakowskie. 
W tysiącach miejscowości pol-
skie dzieci wbijano na sztachety, 
wyjmowano z rozcinanych łon 
matek, wrzucano do studzien. 
Miało to wpływ na demografię. 
Różnorodność metod zbrod-
ni  ukraińskich również na dzie-
ciach Lachów-Polaczków docze-
kała się obszernej monografii a 
imionami ukraińskich zbrodnia-
rzy Bandery, Melnyka, Kono-
walca, o których jako o bohate-
rach uczą się ukraińskie dzieci 
w szkołach, nazywany jest prawie 
każdy obiekt na Ukrainie. 
Wypędzeni przez Ukraińców 
ze swoich wielowiekowych, ro-
dzinnych domów Polacy, którym 
udało się uniknąć ukraińskiej 
siekiery, okaleczani fizycznie 
i  psychicznie nie zawsze zdol-
ni byli do zakładania rodzin. 
Wypędzeni zostali skierowani 
na  zniszczone  wojną ziemie 
PRL, na których bez wyposażenia 
specjalistycznego, często bez ja-
kichkolwiek narzędzi (dzieci za-
przęgano do pługa, by w rodzi-
nie bez ojca oddać Polsce Ludo-

wej  przymusowe kontyngenty ) 
odbudowywali przemysł i rolnic-
two. Z tych zagospodarowanych 
przez siebie zniszczonych wojną 
ziem powtórnie ich dzieci  zo-
stały wypędzone, tym razem „za 
chlebem” po 1989 roku co miało 
wielki wpływ na ubytek dzieci z 
polskich szkół.  Wskutek prywa-
tyzacji czyli likwidacji miejsc 
pracy w hutach, kopalniach, 
przemyśle włókienniczym, rolni-
czym choćby na Dolnym Śląsku. 
Taki los spotkał np. Bielawę, w 
której prywatyzacji dokonał po-
ciotek Kwaśniewskiego niszcząc 
i sprzedając za bezcen maszyny 
i materiały.  Proszę nie odwoły-
wać się  do zagrożenia konfliktem 
rosyjsko ukraińskim, diaspora 
żydowska nie bacząc na zagro-
żenie Polski, Europy i świata tym 
konfliktem  zawiadamia: 
International conference: Oper-
ation „Reinhardt” and the De-
struction of Polish Jews – Call 
for Papers, deadline 30 April 
2022. Bierzmy przykład z ich 
umiejętności  pamiętania i uświa-
damiania świata.
Redaktor Ziemkiewicz omawia-
jąc konflikt rosyjsko ukraiński 
zauważył, że Ukraińcy mający 
doświadczenie w rzezi wyko-
rzystają je w starciu z agresorem. 
Czy na pewno ? 
Z drogi Drohobycz Lwów widać 
pomnik żołnierza Armii Czerwo-
nej, świeci się niczym kopuła 
ukraińskiej cerkwi, na zdziwione 
pytanie pada odpowiedź: Ukraiń-
cy byli w tej armii , we Lwowie 
mieszka 60 tysięcy Rosjan, uży-
wają języka rosyjskiego publicz-
nie i ukraiński nacjonalista nie 
oburza się. 
„To była taka drewniana stud-
nia, z daszkiem, wiadro na kor-

bę spuszczane. Jakaś kobieta 
powiedziała dowódcy batalionu 
(Istriebitielnyj Batalion), że tam 
są dzieci powrzucane. Ja mówię, 
to ja tam wejdę ..zobaczyłem 
..21 dzieci potopionych. Wycią-
gali dzieci, ostatnie wpadło więc 
spuściłem się, lodowata woda…
potem 2 tygodnie w szpitalu leża-
łem . Miałem wtedy 16 lat, uro-
dziłem się w Drohobyczu, starszy 
brat był porucznikiem w Stani-
sławowie i został wywieziony do 
Katynia, ojciec i brat zaprzysię-
żeni w AK” - opowiada 89-letni 
mieszkaniec Chełmska Śląskiego. 
Ten widok potopionych dzieci 
towarzyszy mu co noc. A potem 
ucieczka przed nienawiścią Ukra-
ińców i przymusowy wyjazd na 
tzw. Ziemie Odzyskane. Pijani so-
wieci rabujący , gwałcący matki, 
żony, siostry- „musieliśmy ich pil-
nować”- wspomina. I trzeba było 
zaczynać życie od nowa. 
 
Pisałam w 2016 roku: Dolny 
Śląsk został również zdewasto-
wany, ograbiony i skazany na 
zagładę  przez miłościwie panu-
jących komunistów i postkomuni-
stów, ich krewnych i znajomych, 
którzy reprywatyzując rozkradli 
huty, kopalnie, przemysł włó-
kienniczy (Bielawa , Lubawka, 
Chełmsko) pozbawiając pracy 
dziesiątki tysięcy ludzi. Na popa-
dających w ruinę domach rekla-
mują się biura pośrednictwa pra-
cy w Niemczech, dla opiekunów  
ludzi starych. 
Polskie kobiety ( korzenie ich są 
w Tarnopolu, Drohobyczu, Stani-
sławowie , Trembowli , Lwowie, 
to stamtąd wypędzili ich rodzi-
ców faszyści ukraińscy) zamiesz-
kałe na Dolnym Śląsku kursują do 
pobliskich niemieckich miast by 

opiekować się Niemcami, którzy 
zgotowali zagładę narodu pol-
skiego wywołując wojny. 
Obecnie te ziemie stały się wła-
snością Niemców (również Ży-
dów, Ukraińców). Na pytanie 
dlaczego tak  są liczni i roszcze-
niowo zachowujący się na uli-
cach Szklarskiej Poręby Niemcy, 
właściciel domu wczasowego 
odpowiada: „jak to, przecież są 
u siebie”. W pokojach jego domu 
na ścianach wiszą landszafty 
Szklarskiej Poręby z niemieckim 
podpisami. 
Czy możliwe byłoby to we Lwo-
wie czy innych miastach na Ukra-
inie, której pomagamy jak żadne 
inne państwo, setkami tysięcy 
zakładanych, budowanych i 
utrzymywanych wiekami przez 
Polaków I Rzeczypospolitą? 

Kurier Polski Kraków 1890 
roku. Czarna księga.
Pod zaborem pruskim – jak już 
donosiliśmy-  powstała myśl wy-
dania „Czarnej księgi” obejmu-
jącej  nazwiska wszystkich tych, 
którzy sprzedali komisyi kolo-
nizacyjnej swoje majątki. Inicja-
tywa do podjęcia takiego wydaw-
nictwa wyszła z łona Dziennika 
Berlińskiego a redakcje tę skłonił 
do tego głownie fakt, że społe-
czeństwo polskie w Poznańskim 
nie piętnowało należycie tych 
ludzi, którzy dla zysku material-
nego sprzedali dobra komisyi ko-
lonizacyjnej.

Oni uratowali Wielkopolskę , czy 
my mamy taką ewidencyjna księ-
gę, byśmy choć wiedzieli, które 
ziemie oddaliśmy w imię interesu 
Polin, Ukrainy,  Niemiec? Czy 
jest jeszcze miejsce na Polskę?
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Nikt z naszej reakcji jeszcze nie 
czytał prezentowanej poniżej 
książki o Wołyniakach, dlatego 
przedstawimy informacje ze-
brane od innych. Polskie Radio 
Dwójka w rozmowie z autorem 
17 stycznia br. podaje: „ - Punk-
tem wyjścia tej książki były 
przewijające się od dzieciństwa 
opowieści i historie dorosłych, 
których my, dzieci słuchaliśmy. 
Nie tylko rodziców, ale i całej 
rodziny, znajomych, ponieważ 
ta więź z Wołyniem pozostawa-
ła silna. Rozmowy o tamtych 
wydarzeniach coraz bardziej 
konkretyzowały się wraz z moim 
dojrzewaniem - mówił w „Po-
ranku Dwójki” Jan Kuriata, 
autor książki „Wołyniacy. Jed-
no życie”.

Natomiast  od wydawcy mamy 
poniższy opis. “ Z opowiadań 
rodziców, krewnych i ich zna-
jomych, autor odtworzył w li-
terackiej formie dzieje własnej 
rodziny, poczynając od lat trzy-
dziestych XX wieku, a kończąc 
na początku XXI wieku. Ich losy 
wiodły od wołyńskiej wsi Rud-
nia Łęczyńska poprzez Dolny 
Śląsk aż po Pomorze Środkowe. 
Bohaterowie urodzeni w latach 
1918 i 1923, dobrze rozumieli 
rzeczywistość wołyńskiej wsi, 
otoczonej większością ukra-
ińską i żydowską. Trzy światy 
- polski, żydowski i ukraiński 
- żyły obok siebie, ale jakby 
rozdzielone niewidoczną grani-
cą, przenikały się bardzo słabo. 
Biedne wiejskie bytowanie zo-
stało przerwane przez sowiec-
ką agresję we wrześniu 1939 
roku. Latem 1942 roku doszło 
do mordu berezyńskich Żydów - 
tylko nieliczni ukryli się w roz-
ległych lasach. Czy przerwało 
to „wiejski antysemityzm”? 
 
Rok 1943 przyniósł niemiecką 
zbrodnię spalenia i zniszcze-
nia Rudni Łęczyńskiej. Zgi-
nęło dziewięćdziesięciu sied-
miu członków rodziny autora. 
Wokół szalały już bandy UPA 
i trwały mordy polskiej ludno-
ści. Uratowani z Rudni spę-
dzili dwie zimy w lesie. UPA 
darowuje im życie, za to tak 
zwani partyzanci zamordowa-
li kilku kolejnych krewnych. 
Kiedy w 1945 roku zaczęły 
się wysiedlenia do Polski, dla 
nich to były wypędzenia w nie-
znane. Dopiero w latach pięć-
dziesiątych zrozumieli, że do 
siebie na Wołyń już nie wrócą 
- rozpoczęły się kłótnie i sądy 
o domy, ziemie, sprzęty. Ge-
henna w stalinowskiej oprawie. 
Rudni już nie ma, jest tylko las i 

pomnik upamiętniający pomor-
dowanych pomocników „ra-
dzieckich partyzantów” - kolej-
na historyczna fałszywka. Ten 
reportaż to opowieść prawdzi-
wa, o prawdziwych nastrojach 
Wołyniaków.” 

Mamy Również recenzję, 
Wojciech Sobański napisał 
między innymi takie zdania : 
(https://lubimyczytac.pl/ksiaz-
ka/4992836/wolyniacy-jedno-
-zycie ) „Nawet ja, a co dopiero 
mówić o młodych, którzy byli ze 
mną, nic z tego nie rozumiałem 
ani tym bardziej nie zabierałem 
się do wyciągania jakichkol-
wiek wniosków. Po co? Mie-
liśmy, tak czy nie, żyć razem, 
Polacy, Ukraińcy i Żydzi, bo 
przecież innego świata nie po-
trafiliśmy sobie wyobrazić”.

Losy Polaków w XX wieku były 
bardzo skomplikowane. Dzie-
je się tak zawsze, gdy wielka 
historia układa życie zwykłych 
ludzi, w ogóle nie pytając ich 
o zdanie. To wojna i polity-
ka decyduje o tym, gdzie kto 
ma mieszkać, jakim językiem 
ma się posługiwać, a nawet, w 
co wierzyć. Na własnej skórze 
doświadczyli tego mieszkańcy 
Kresów Wschodnich II RP. Po 
drugiej wojnie światowej Kresy 
przestały być polskie. Ziemia, 
na której żyli od pokoleń, w któ-
rej spoczywali ich przodkowie, 
nagle okazała się miejscem nie 
dla nich. Nie rozumieli tego, nie 
umieli się z tym pogodzić, ale 
nie mieli wyjścia.

Właśnie o takich doświadcze-
niach opowiada książka Jana 
Kuriaty pod tytułem „Wołynia-
cy. Jedno życie”.( ...) Nie ma 
lekcji geopolityki. Zamiast tego 
są prawdziwe emocje i prawdzi-
we życie pewnej rodziny, której 
los dzieliły tysiące polskich ro-
dzin. Akcja tej opowieści roz-
poczyna się w latach 30. XX 
wieku w wołyńskiej wsi Rudnia 
Łęczyńska. Leżała ona w wo-
jewództwie wołyńskim. Nar-
ratorem w książce jest ojciec 
autora. Wspomina on proste 
życie, jakie wiedli na Wołyniu. 
Codzienność upływała na cięż-
kiej pracy i drobnych przyjem-
nościach. Obok Polaków żyli 
Ukraińcy i Żydzi. Jednak w 
książce nie ma nieprawdziwej 
sielanki. Uczciwie przywołana 
jest niechęć do Żydów, parają-
cych się głównie handlem oraz 
początki nieporozumień z Ukra-
ińcami, marzącymi o własnym 
państwie.

Ten świat rozpadł się w 1939 

roku. (...) Rosyjska okupacja 
była definitywnym końcem Pol-
ski na Wołyniu. Chociaż ludzie 
tego jeszcze nie rozumieli, to 
ich świat przemijał bezpow-
rotnie. Wstrząsający jest opis 
niemieckiej masakry Rudni Łę-
czyńskiej, podczas której zginę-
ło kilkaset osób. Koniec wojny 
nie oznaczał jednak pokoju. W 
1945 roku zaczęły się wysiedle-
nia do Polski. Autor pisze, że 
jego rodzice tego nie rozumie-

li. Dla nich Polska była tu, na 
Wołyniu. Tu znajdowały się ich 
domy, groby ich bliskich, całe 
ich życie. Jednak po wysiedle-
niu na tzw. Ziemie Odzyskane 
powoli rozumieli, że na Wołyń 
już nie wrócą. (...)

Dla mnie bardzo wzruszający 
był opis podróży – w latach 80. 
– rodziny do Rudni Łęczyńskiej. 
Jechali tam z przeświadcze-
niem, że zobaczą dom. Jednak 

co tak naprawdę zobaczyli? Zo-
baczyli tylko las. Nie było już 
ich wsi. Nie było mogił ich bli-
skich. (...) „Wołyniacy. Jedno 
życie” to według mnie bardzo 
dobra książka. To prawdziwa 
opowieść o dziejach rodziny au-
tora. Dziejach bardzo trudnych 
i naznaczonych wieloma do-
świadczeniami. (...) Ta historia 
skłania do refleksji i stawiania 
ważnych pytań. Polecam.”

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Opowieść prawdziwa...
Redakcja
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Kilka faktów o Łukasiewiczu

 * Jako pierwszy wydestylował z 
ropy naftowej - naftę i zastosował 
ją do oświetlenia.
  * Wynalazca lampy naftowej.
 * Twórca przemysłu naftowego i 
rafineryjnego.
  *Współzałożyciel i wieloletni dy-
rektor pierwszej kopalni ropy naf-
towej w Bóbrce.
  * Działacz niepodległościowy, fi-
lantrop, społecznik, twórca opieki 
socjalnej w przemyśle naftowym.
 * Kawaler Orderu św. Grzego-
rza, Szambelan Papieski, poseł na 
Sejm Krajowy.

Co o Łukasiewiczu można zna-
leźć w Muzeum Przemysłu Naf-
towego i Gazowniczego im. Ign-
cego Łukasiewicza w Bóbrce.   

Jan Boży Józef Ignacy Łukasie-
wicz urodził się 8 marca 1822 
roku we wsi Zaduszniki (obecnie 
powiat mielecki, województwo 
podkarpackie) w zubożałej rodzi-
nie szlacheckiej jako syn Józefa i 
Apolonii z domu Świetlik. W 1836 
roku ukończył 4 klasy gimnazjum 
Ojców Pijarów w Rzeszowie i z 
powodu ciężkich warunków ma-
terialnych w jakich znalazła się 
jego rodzina rozpoczął pracę w 
aptece w Łańcucie, a później w 
Rzeszowie. Wstąpił tam do tajnej 
organizacji patriotycznej i pod 
zarzutem nielegalnej działalności 
skierowanej przeciwko zaborcy 
austriackiemu został aresztowany 
w 1846 roku i przebywał w więzie-
niu do 1848 roku.
Po wyjściu z więzienia rozpoczął 
pracę w aptece „Pod Gwiazdą” 
Piotra Mikolascha we Lwowie. 
W latach 1850-1852 studiował 

farmację na Uniwersytetach w 
Krakowie i Wiedniu. W 1852 roku 
w Wiedniu uzyskał tytuł magistra 
farmacji i wrócił do pracy w apte-
ce Piotra Mikolascha, gdzie objął 
stanowisko prowizora.
W latach 1852-1853 Ignacy Łu-
kasiewicz wspólnie z Janem Ze-
hem prowadził na zapleczu apteki 
badania nad ropą naftową.
Po oczyszczeniu tego płynu uzy-
skał naftę świetlną. 31 lipca 1853 
w szpitalu na lwowskim Łycza-
kowie zapłonęły po raz pierwszy 
lampy naftowe, które wykonał 
blacharz lwowski Adam Bratkow-
ski, według projektu Łukasiewi-
cza.

Datę 31 lipca 1853 roku uważa się 
za datę powstania polskiego prze-
mysłu naftowego. Na przełomie 
lat 1853/54 Łukasiewicz opuścił 
Lwów i przeniósł się w pobliże te-
renów roponośnych – do Gorlic, 
gdzie dzierżawił aptekę. Nie za-
przestał prac nad doskonaleniem 
procesu otrzymywania nafty.
W 1854 roku wspólnie z Tytusem 
Trzecieskim założył  pierwszą na 
świecie spółkę naftową, która za-
częła wydobywać i eksploatować 
ropę w Bóbrce k. Krosna.

W 1856 roku na skutek uzyska-
nia znaczących ilości ropy Łuka-
siewicz założył w Ulaszowicach 
pierwszą na ziemiach polskich 
destylarnię ropy naftowej.

Łukasiewicz cały czas pracował 
nad udoskonaleniem przetwór-
stwa ropy, efektem czego były na-
grody za eksponowane produkty 
naftowe na wystawach w Jaśle, 
Lwowie i Wiedniu.

Doskonalił również na terenie 

kopalni Bóbrka technikę wierce-
nia otworów za ropą. Wprowadził 
do użytku wiertnicę ręczną (1862 
rok), później zastosował maszyny 
parowe do napędu wiertnic.
Czynił też starania o założenie 
szkoły górniczej w Bóbrce.

Łukasiewicz był człowiekiem o 
wybitnych cechach charakteru. 
Wspierał finansowo ruchy na-
rodowo-wyzwoleńcze, budował 
szkoły, kościoły, drogi i mosty. 
Stał na czele Krajowego Towa-
rzystwa Naftowego. Założył pro-
wadzoną przez żonę Honoratę 
Szkołę Koronkarską dla dziewcząt 
w Chorkówce. Na kopalni Bóbr-
ka założył tzw. Kasę Bracką czyli 
system ubezpieczeń pracowników 
na kopalni.

Za działalność charytatywną pa-
pież Pius IX w 1873 roku nadał 
mu tytuł Szambelana Papieskiego 
i odznaczył Orderem Św. Grzego-
rza.

Ignacy Łukasiewicz zmarł w 
Chorkówce 7 stycznia 1882 roku 
na zapalenie płuc i został pocho-
wany na cmentarzu parafialnym 
w Zręcinie.

200. lecie urodzin wynalazcy lampy naftowej
Redakcja
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WYRKA
- MIEJSCE KOŚCIOŁA
PW. PODWYŻSZENIA              

 KRZYŻA ŚWIĘTEGO

gromada Wyrka, 
gmina Stepań, 
powiat Kostopol, 
woj. wołyńskie
parafia Wyrka (pd 1934r.)

Parafię w Wyrce p.w. 
Podwyższenia Krzyża 
Świętego utworzono w 
1931 r. kosztem parafii 
Huta Stepańska, liczyła 
ponad 2300 wiernych. Pa-
tronem parafii był też Św. 
Idzi, wyczekiwany odpust 
łączący święto Podwyż-
szenia Krzyża Świętego i 
wspomnienie Św. Idziego 
odbywało się 14 września.  
Kościół, który został ery-
gowany w 1934 r. wybudo-
wano staraniem ludności. 
Budowa odbywała się za 
probostwa Ks Konstante-
go Turzańskiego. Miesz-
kał na plebanii z matką, 
dla której jak mówił został 
księdzem, podkreślał też, 
że starał się naśladować 
najlepszych księży. Zmarł 
śmiercią męczeńską w cza-
sie Mszy Św. spalony w lip-
cu 1943 r. razem z parafia-
nami w kościele w Wyszo-
gródku dek. Krzemieniec. 
Kolejnymi proboszczami 
byli Ks. Wiktor Zabiegło 

i ostatnim Ks. Jan Szarek. 
Pokój Ich Duszom.

KONFLIKT O KO-
ŚCIÓŁ

Kiedy podjęto decyzję 
o budowie kościoła, a nie 
było jeszcze ustalone miej-
sce, mieszkańcy sąsiednie-
go Siedliska dążyli, aby 
wybudowano świątynię w 
ich wsi. Z tego powodu po-
wstał konflikt, między obu 
społecznościami. Wszystko 
jednak przemawiało za po-
wstaniem parafii w Wyrce 
i tak się stało. Wieś wtedy 
rozwijała się bardzo prężnie. 
Jednocześnie przy kościele 
powstała okazała plebania, 
przeznaczona w zamyśle na 
rozwój życia kulturalnego 
i miejsce zebrań. W 1935 
r. oddano do użytku nowo 
wybudowaną, drewnianą 
szkołę z osobnym budyn-
kiem gospodarczym. Szko-
ła siedmioklasowa miała 3 
duże sale, duży korytarz, 
kancelarię i szatnię, w swo-

im układzie pomieszczeń 
była zaplanowana do dal-
szej rozbudowy. Działał też 
młyn parowy, mleczarnia i 
kilka sklepików. 

Kościół i główne drzwi, 
był usytuowany frontem do 
plebanii, po bokach miał 
boczne wejścia. W ołtarzu 
głównym był krzyż z ukrzy-
żowanym Chrystusem, w le-
wej nawie obraz Św. Idzie-
go, a w prawej Św. Stani-
sława Biskupa. Obraz ufun-
dował ojciec zmarłego w 
1933 r. na suchoty, kleryka 
Antoniego, Stanisław Ruc-
ki. Po bokach przedniej ław-
ki, stały na drzewcach dwie 
ozdobne lampy karbitowe, 
kolorowo, jasnym światłem 
oświetlające wnętrze ko-
ścioła, ufundowane przez 
Wereszkę z Sosznik. Przy 
ścieżce z plebanii, prowa-
dzącej przez „srebrną traw-
kę” do kościoła, stała beto-
nowa figura Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, odwró-
cona w stronę skrzyżowania 
dróg na Ostrówki, Ziwkę 
i Siedlisko. Była jeszcze 
dzwonnica z daszkiem, a za 
nią już stał kościół. I stały 
ławki, oparte o kościół, cze-
kające na strudzonych długą 
drogą wiernych, a przy ław-
kach wiadro z wodą i kubek, 

dla spra-
gnionych. 

W Z L O -
TY I 
UPADKI

Parafia dzieliła losy na-
rodu, jego wzloty i upadki. 
A upadek przyszedł szybko, 
razem z Sowietami. Nauczy-
ciel Jan Skiba, ppor. WP, 
przed wejściem Sowietów 
uciekł podobnie jak kierow-
nik szkoły Kazimierz Kar-
piński, ale na obwieszczenie 
wzywające do powrotu na 
swoje stanowiska przedwo-
jenne, szybko powrócili i 
dalej uczyli.  Sowieci jednak 
wypędzili księdza z plebani, 
w której urządzili sielradę, 
do kościoła nie zabronili 
chodzić, ale uświadamia-
li mieszkańcom, w jakiej 
ciemnocie żyją. Szczególnie 
aktywnym agitatorem był 
nauczyciel przysłany z Ro-
sji, Andrij Kałasznikow. Co 
niedzielę stał pod kościołem 
i zapisywał uczniów uczest-
niczących w Mszach Świę-
tych, a potem dokuczał im 
w szkole. Trwało to do cza-
su, aż Bronisław Piotrowski 
wybił go porządnie za prze-
śladowanie córek Władzi i 
Jadzi. Ten o dziwo nikomu 

się nie poskarżył, w końcu 
okazał się sympatycznym 
młodzieńcem wykonującym 
jedynie obowiązkowe pole-
cenia. 

Kolejnym ciosem w 
kościół były podatki, na 
które dobrowolnie składali 
się gospodarze, za każdym 
razem jednak drastycznie 
podnoszono ich wysokość. 
Kościół miał być niewypła-
calny, to było celem opo-
datkowania. Płacących było 
coraz mniej, wierni obawia-
li się kłopotów. Na domiar 
wszystkiego, we wsi pano-
wała zła atmosfera, Ukra-
ińcy zajmujący wszystkie 
stanowiska w sielradzie, 
mówili o planach wywie-
zienia Polaków. Przycho-
dzili oglądać gospodarstwa, 
które mieli ochotę zająć po 
wywózce. Polacy suszy-
li chleb, przygotowywali 
prowiant na drogę i worki 
z ciepłą odzieżą.  Ks. Sza-
rek mieszkał kontem u ko-
ścielnego Anastazego Waw-
rzynowicza, pomagał przy 

/ Miejsce kościoła w Wyrce

/ Dzieci pod szkołą w Wyrce

/ Stawiamy krzyż w Wyrce



www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                                     1 marca 2022  - strona 17PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

gospodarce, co w tamtych 
czasach było nie do pomy-
ślenia. A tu znów przyszedł 
wysoki nakaz podatkowy, 
pieniędzy nikt nie miał i co 
robić?  

Wchodzący Niemcy 
przyjęci byli z wytchnie-
niem, ludzie oglądający no-
wych okupantów nie kryli 
zadowolenia. Nauczycielka 

znająca język niemiecki, 
wyszła przed ludzi i mówiła 
do żołnierzy, na co jeden z 
nich ze spokojem coś odpo-
wiedział. Zrobiła się bordo-
wa i nic nie mówiąc poszła 
do domu. Na zawsze pozo-
stało tajemnicą, co usłysza-
ła. Ukraińcy z Ostrówek 
mieli większe oczekiwania, 
urządzili wiec poparcia dla 
Niemców, przeszli pocho-
dem do Wyrki i zajęli pleba-
nię wywieszając ukraińską 
flagę.  Plebania dalej po-
została siedzibą władz. Na 
stanowiskach pozostali ci 
sami ludzie, ubrali mundury 
szucmanszaftu i zmienili się 
w prześladowców, najpierw 
Żydów, a potem Polaków. 
SAMOOBRONA

Prym wiodła rodzina 
Hryszczenków z Ostrówek, 
wspierana przez szumowiny 
z okolicy. Władza ich trwała 
do lutego 1943, po mordzie 
w Parośli ludzie zrozumieli, 
że Niemcy nie mają władzy 
w terenie, przestali odda-
wać kontyngent, a szucmani 
zniknęli z dnia na dzień. Do 
głosu doszła samoobrona, 
kierowana przez porucznika 
Jana Skibę. Za sprawą pod-
stępu został on wywabiony 
ze wsi i w okrutny sposób 
zamordowany początkiem 
kwietnia. Miejsce po Skibie 
zajął cichociemny porucz-
nik Władysław Kochański, 
który nie spełnił pokłada-
nych w nim wielkich na-
dziei. 

Ostatnie miesiące spro-
wadziły do kościoła tłumy 
wiernych, szukających po-
ciechy duchowej i ratunku. 
Samo przychodzenie było 
już aktem odwagi, zagro-
żenie nie pozwalało zaznać 
spokoju nawet na Mszy 
Świętej. Wystawiano daleko 
przed wsią uzbrojone war-
ty, które skutecznie zabez-
pieczały zebranych. Dzieci 
idące z Siedliska na Mszę 
I komunijną w czerwcu, 
przyszły w eskorcie uzbro-
jonych, a że broni było mało 
to ojcowie szli z siekierami 
za pasem.

 Zaatakowana ze 
wszystkich stron Wyrka nie 
miała szansy obrony, roz-
ciągnięta była w luźnej za-
budowie na dużej przestrze-
ni, a siły obrońców były 
niewielkie, nie mogły za-
trzymać zmasowanego ata-
ku. Ludność rzuciła się do 
ucieczki w kierunku Huty 
Stepańskiej. Ksiądz Szarek 
uciekał razem z wiernymi 
przez pokryte rosą zboża, 
pola i rowy, trzymając w 
jednej ręce podwiniętą mo-
krą i obłoconą sutannę, a w 
drugiej krzyż. 

Kościół został podpalo-
ny w noc ataku z 16 na 17 
lipca 1943. Kiedy następ-
nego dnia o świcie, cześć 
ludności uciekała z Huty 
Stepańskiej, uciekinierzy 

zobaczyli dach blaszany po 
kościele, który wyglądał 
jak koszmarny, dymiący 
namiot. Poszukujący swo-
ich bliskich wchodzili pod 
tą blachę, w pogorzelisko, 
sprawdzając czy czasem ich 
tam nie ma. Nie zauważono 
w pogorzelisku zwłok.

TRUPI ZAPACH
Niemcy wyprowadzają-

cy 26 lipca Polaków z lasów 
pod Omelanką, przechodzili 
obok kościoła. W tej kolum-
nie był z rodziną mój tata 
Szczepan, widział ten kosz-
marny widok, po spalonych 
domach zostały kominy i 
piece, a pomiędzy pogo-
rzeliskami dach kościoła. 
Wokół czuć było nieznośny 
trupi zapach. Na dzwonnicy 
wisiały nieściągnięte dzwo-
ny, które udało się Wyrcza-
nom jednak ukryć. Do tego 
celu „ na tymczasem” w po-
śpiechu i zagrożeniu, posłu-

żyła piwnica pod spalonym 
domem. Leżą tam zapewne, 
do dziś dnia.

Cała wieś licząca po-
nad 160 budynków zosta-
ła spalona. Ukraińcy po 
wojnie odbudowali część 
wsi wzdłuż rzeczki. Dziś 
z dawnej Wyrki pozostały 
tylko studnie z betonowych 
kręgów i cmentarne nagrob-
ki wykonywane przez Jana 
Baranowskiego. Stoi i ten 
krzyż Chrystusowy, jako 
świadek.

Upamiętnienie miejsca 
kościoła stało się zasługą 
szlachetnych Ukraińców, 
najwięcej przyczynił się do 
tego śp. Mikołaj Fedoro-
wicz Zahorujko i kilkoro in-
nych osób. Krzyż obrócony 
ramionami do dawnej drogi, 
stoi i pyta gdzie podziali się 
ludzie, którzy tu kiedyś żyli. 

Janusz Horoszkiewicz 
c.d.n

/ Biskup Marcjan Trofimiak odprawia Mszę Św. w Wyrce

/ Wyrka Msza Święta na m. kościoła

/ Tablica na krzyżu z miejsca kościoła w Wyrce Wyrka Msza Święta na m. kościoła
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Huta Stepańska 
krzyż Jezu Ratuj Nas
gromada Chołoniewicze, 
gmina Silno, 
powiat Łuck, 
woj. wołyńskie
parafia Chołoniewicze

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

W okresie banderowskiego za-
grożenia w całej okolicy Polacy 
stawiali krzyże, miały za wsta-
wiennictwem Bożym uchronić 
ludność od nieszczęść. Do głę-
bokiej wiary wracali nawet nie-
wierzący. Krzyże te od napisu 
na belkach poprzecznych nazy-
wano “Jezu Ratuj Nas”. Wokół 
Huty Stepańskiej postawiono 
ich trzy. Do dziś pozostał tylko 
jeden, w pobliżu uzdrowiska 
Słone Błoto. Ten krzyż to naocz-
ny świadek zagłady Huty Ste-
pańskiej, wzniesiono go w świą-
tecznej i tragicznej atmosferze 
Bożego Ciała, mając nadzieję 
na przetrwanie śmiertelnego 
niebezpieczeństwa.  

ŚWIĘTA

Święta wyczekiwane były z na-
dzieją, pokładaną w Opaczności 
Bożej, nie pominięto żadnego z 
nich. W okresie mordów bande-

rowskich, kojarzyły się z wielkim 
zagrożeniem. W święto Zwia-
stowania Pańskiego 25 marca 
banderowcy napadli na kolonie i 
wsie wokół Derażnego, w Wiel-
kim Tygodniu wysadzili kościół 
w Stepaniu i mordowali Janową 
Dolinę. Nakładające się na siebie 
ważne święta Narodzenie Jana 
Chrzciciela i Boże Ciało, oraz 
dwa kolejne Apostołów Piotra i 
Pawła oraz odpust Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, mające miej-
sce za kilka dni wydawały się być 
idealną datą dla banderowskiego 
ataku. 
Na domiar wszystkiego zwiad 
Huciański, donosił o przemiesz-
czaniu się oddziałów banderow-
skich pod Hutę Stepańską. Infor-
macje te zamykały nieprzerwany 
ciąg wydarzeń, jakie w czerwcu 
1943 r. działy się w Hucie Ste-
pańskiej i okolicy, a zwiastowa-
ły nadchodzący nieuchronnie 
atak. Rozpoczęło się od złapania 

9-ciu uzbrojonych, wyszli nocą 
od strony uroczyska Lutykaty i 
szli prosto do wsi. Wartownicy 
z jednym karabinem i kilkoma 
atrapami karabinów, rozbroili 
ich i przyprowadzili do aresztu 
w budynku dawnego posterunku 
policji. Po żywiołowej naradzie 
uznano, że są to banderowcy, bo 
wszyscy byli Ukraińcami i trzeba 
zawiadomić Niemców w Rafa-
łówce. W tym celu wysłano patrol 
konny, do niemieckiego komen-
danta, zgłaszając o aresztowaniu 
przybyłych. Niemcy jednak nie 
podjęli żadnej reakcji, posłańcom 
pozwolili wracać. 
W tym samym czasie wszedł do 
Huty przechodzący oddział So-
wieckich Partyzantów, sprawa się 
wyjaśniła i zakończyła, a o zgło-
szeniu do Niemców partyzantom 
nie wspominano. Dowódca ka-
zał przyprowadzić swoich zwia-
dowców, śmiał się, że Hucianie 
patykami wzięli ich do niewoli 
i palcem pokazywał nieudacz-
ników mówiąc „wot durak, wot 
nastupny durak (dodając każde-
mu przekleństwo) …..”. Kilka dni 
po tym, od strony Stydynia przez 
Omelankę weszła niemiecka 
kompania Wermachtu i zatrzyma-
ła się w Słonym Błocie. Niemcy 
patrolowali teren, a na drugi dzień 
odeszli do Stepania. Ich przyjście 
było bardzo niepokojące, wy-
glądało na zwiad przed większą 
akcja. Nie nawiązali też żadnego 
kontaktu z ludnością.

SĄDNY DZIEŃ

Za tydzień w środę 16 czerwca 
rozpoczął się „Sądny Dzień” dla 
Huty Stepańskiej. Wieś została 
otoczona przez batalion pacyfi-
kacyjny. Kto mógł uciekł ze wsi, 
broń pochowano, a wszyscy z nie-
pokojem oczekiwali następnych 
wydarzeń. Niemieccy żołnierze 
czekali na rozkaz pacyfikacji, o 
których było w Hucie głośno. W 
domu organisty Franciszka Ju-
ziuka obradował Sąd Wojenny. 
Na rozprawę sprowadzono trzech 
księży, Proboszcza Drzepeckiego, 
Domańskiego z Chołoniewicz i 
Lisieckiego ze Stepania. Sprowa-
dzono też kierownika szkoły Wła-
dysława Kurkowskiego, Sołtysa 
Stanisława Drozdowskiego i kil-
ku innych. Niemcy zarzucali Hu-
cianom wspieranie Sowieckich 
partyzantów, ukrywanie Żydów, 

p o -
siadanie broni ręcznej i maszyno-
wej, napadów na ukraińskie wsie, 
łączności radiowej z Londynem i 
otrzymywanie zrzutów broni. Za 
to wszystko groziła całkowita za-
głada wsi i egzekucja ludności.
Jako główny obrońca wystąpił 
ks. Bronisław Drzepecki, biegle 
władający językiem niemieckim. 
Po kolei obalał wszystkie za-
rzuty, wskazując na prowokację 
ukraińską. Przyniesiono atrapy 
karabinów, które wyglądały jak 
prawdziwe. Okazano kosy, piki 
i szable wywołując śmiech sądu. 
Jednak najważniejszym „ciężar-
kiem” na wadze okazało się nie-
dawne aresztowanie sowieckich 
partyzantów. Niemcy poprzez 
radiostację połączyli się z Rafa-
łówką, gdzie potwierdzono takie 
zajście. Potem odbyła się nara-
da, Niemcy wysłuchiwali relacji 
swoich patroli z rekonesansu. Po 
godzinie tłumacz ogłosił, że pa-
cyfikacji warunkowo nie będzie. 
Jednocześnie podkreślił, że sąd 
do końca nie dał wiary wyjaśnie-
niom i ostrzegł przed pomocą dla 
partyzantów, stwierdzając „na-
stępnym razem pacyfikacja bę-
dzie bez sądu”. 
Wojsko zebrało się wokół kościo-
ła i plebani, kuchnia polowa wy-
dawała obiad. Ludnośći nakazano 
pozbierać prowiant, szczęśliwi 
gospodarze znosili, co mogli, 
wozy szybko zapełniły się pro-
duktami nabiałowymi, jajkami, 
miodem itp. Dostarczono również 
dwie krowy. Hucianie wmieszali 
się pomiędzy żołnierzy, kilku Ślą-
zaków współczuło ludziom z po-
wodu napadów banderowskich. 
Żołnierze doskonale wiedzieli o 
wymordowanych osiedlach. Od-
chodzący Niemcy proponowali 
opuszczenie wsi, oferowali chęt-
nym ochronę w drodze do stacji. 
Z okazji skorzystało kilkanaście 
rodzin, przeważnie uciekinierów 
z innych wsi. Odszedł min. do-
wódca VI Sektora obrony Leon 
Krokus, na którego miejsce mia-
nowano Edwarda Pomerańskiego 
z Halinówki.

NADZIEJ NA PRZETRWA-
NIE

Po odejściu Niemców w Hucie 
nastała atmosfera wielkiej po-
bożności i pobudzona nadziei na 
przetrwanie. Księża modląc się z 

wiernymi, wezwali do zachowa-
nia ścisłego postu na resztę życia, 
w środę przed oktawą Bożego 
Ciała. Intencją tego postu było 
ocalenie z rąk banderowskich 
morderców. Wszyscy zebrani na 
modlitwie złożyli takie ślubowa-
nie. Dla upamiętnienia ocalenia 
wsi i ochrony przed bandami, 
postawiono po kilku dniach trzy 
krzyże. Od strony Styrtki, Stepa-
nia i koło Słonego Błota, który 
stoi do dziś.
Procesja Bożego Ciała 24 czerw-
ca, odbyła się w atmosferze wiel-
kiego strachu. Rozeszła się po-
głoska, że banderowcy w czasie 
jej trwania mają zaatakować Hutę 
Stepańską. Dowództwo na atak 
było przygotowane ciągle, tym 
niemniej dla uspokojenia ludno-
ści demonstracyjnie wzmacniano 
sektory obrony, a mężczyźni nie-
będący dotychczas w odwodzie 
kosynierów mieli przy sobie po-
siadać piki do obrony. Procesja 
odbyła się bez incydentów, ogra-
niczono jednak jej trasę do same-
go centrum wsi. 
Nie bez znaczenia dla rozpro-
szenia i czasowego wycofania 
się banderowskich sił spod Huty, 
miało przejście przez Stydyń 
Wielki, Sowieckich oddziałów 
partyzanckich, generała Sidora 
Kowpaka. Zgrupowanie idące 
w Karpaty, celowo omijało wsie 
polskie, aby uchronić je przed pa-
cyfikacjami niemieckimi i zaosz-
czędzić ludność od utraty braku-
jącej i tak żywności. Zniszczenie 
wsi polskich przerwałoby szlak z 
północy na południe dla grup „mi-
nerskich” niszczących tory, a tego 
za wszelką cenę chciano uniknąć. 
Na postój, więc wybrali Stydyń, 
zabijając szucmanów, złapanych 
banderowców i rekwirując duże 
ilości pożywienia, koni i zwierząt 
na rzeź. 
Ludność snuła różne przypusz-
czenia, wzajemnie się pocie-
szając, przez jakiś czas krążyły 
opowieści o planowanym zrzucie 
uzbrojenia z Londynu, potem po-
cieszano się partyzantką z Centra-
li idącej na odsiecz, która ma do-
trzeć niedługo. Końcem czerwca 
ustały jakby pożary, nocami wi-
dać było tylko pojedyncze łuny. 
Banderowcy spalili, co mogli już 
wcześniej, pozory uspokojenia 
stawały się złudne.

SZLI PROSTO NA KRZYŻ

/ Huta Stepańska krzyż Jezu Ratuj Nas przed remontem

/ Remontujemy krzyż Jezu Ratuj Nas w Hucie Stepańskiej
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UKRAINSKI HOŁD MOR-
DERCOM POLKÓW WE 
LWOWIE
3 TYSIĄCE UKRAIŃCÓW 
ODDAŁO WE LWOWIE 
HOŁD BANDERZE I 
I ROMANOWI SZYCHEWI-
CZWI MORDERCOM  NA-
RODU POLKIEGO Z OUNN 
- UPA

 3 tysiące Ukraińców oddało hołd 
UPA i Banderze.
Wznoszono okrzyki -- „snert La-
chom”  etc
Ok. 3 tys. osób uczestniczyło w 
Święcie Bohaterów we Lwowie, 
oddając hołd pamięci bojowni-
ków o niepodległość Ukrainy, 
m.in. przywódcy Organiza-
cji Ukraińskich Nacjonalistów 
(OUN) Stepana Bandery oraz do-
wódcy Ukraińskiej Powstańczej 
Armii (UPA), Romana Szuche-
wycza.
- Wstyd nam za to, że w dziewięt-
nastym roku niepodległości Ukra-
iny najbardziej poważani i uprzy-
wilejowani są dziś ludzie, którzy 
dokładali wszelkich wysiłków, by 
państwa ukraińskiego nie było, 
ludzie, którzy zwalczali bojowni-
ków o wolność Ukrainy - mówił 
na wiecu przewodniczący lwow-
skiej rady obwodowej, Myrosław 
Senyk. Mer Lwowa Andrij Sado-
wy podkreślił ze swej strony, iż 
Ukraińcy nie powinni zapominać 

o swych bohaterach, gdyż naród, 
który nie zna swej przeszłości, 
nie ma przyszłości. - Żyjemy w 
trudnych czasach, ale jest to także 
pora, by uświadomić sobie, że nic 
nie przychodzi tak po prostu, że o 
wszystko trzeba walczyć - powie-
dział mer Lwowa.
Na Święto Bohaterów we Lwo-
wie przybyli politycy ukraińskiej 
opozycji, która uważa, że obecny 
rząd i prezydent Wiktor Januko-
wycz prowadzą politykę ustępstw 
na rzecz Rosji. Głównym zarzu-
tem wobec szefa państwa jest 
przedłużenie o co najmniej 25 lat 
okresu stacjonowania na Ukrainie 
rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. 
Zdaniem opozycji przekreśla to 
działania poprzednich władz z by-
łym prezydentem Wiktorem Jusz-
czenką na czele, które dążyły do 
integracji Ukrainy z Zachodem.
Będąc u władzy Juszczenko wy-
dał dekrety, którymi w uznaniu 
zasług Bandery i Szuchewycza 
w walce o ukraińską niepodle-
głość uhonorował ich tytułami 
Bohaterów Ukrainy. Po zwycię-
stwie w wyborach prezydenckich 
na początku bieżącego roku Ja-
nukowycz zapowiedział, że de-
kret w sprawie Bandery zostanie 
anulowany, lecz dotychczas tego 
nie uczynił. Decyzję Juszczenki 
uchylił natomiast sąd w Doniec-
ku, gdzie Janukowycz rozpoczy-
nał swą karierę polityczną. Sąd 

orzekł, że dekret jest sprzeczny 
z prawem, ponieważ Bandera nie 
był obywatelem Ukrainy, a ty-
tuł Bohatera Ukrainy należy się 
wyłącznie obywatelom państwa 
ukraińskiego.
Bandera przewodził jednej z frak-
cji OUN, której zbrojne ramię, 
dowodzona przez Szuchewycza 
UPA, obarczana jest odpowie-
dzialnością za czystki etniczne na 
ludności polskiej Wołynia i Gali-
cji Wschodniej w latach II Wojny 
Światowej.
W obliczu agresji rosyjskiej na 
Ukrainę rząd polski i prezydent 
RP deklarują jedność z Ukrainą.- 
będąc Lachami, którym mordercy 
deklarują - Wznoszono okrzyki -- 
„snert Lachom”..   
Opracował Aleksander Szumań-
ski , świadek historii - dziennikarz 
niezależny, korespondent świato-
wej prasy polonijnej, akredyto-
wany (USA) w Polsce w latach 
2005 - 2014, ścigany i skazany na 
śmierć przez okupantów niemiec-
kich.
Kombatant - Osoba Represjono-
wana - zaświadczenie o upraw-
nieniach Kombatantów i Osób 
Represjonowanych nr B 18668/
KT3621
Stowarzyszenie Żydów Komba-
tantów i Poszkodowanych w II 
Wojnie Światowej - legitymacja 
członkowska nr 122 - pieczątka 
Stowarzyszenia.

SMERT LACHOM 
WE LWOWIE
Aleksander Szumański

Ostatnią uroczystością i poże-
gnalnym świętem był odpust 
parafialny, Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, 2 lipca. Wtedy wy-
darzyła się rzecz niesłychana, 
na odpust do Huty z odległego 
Folwarku koło Sarn przybył cały 
wóz gości. Przywiózł ich Mieczy-
sław Drzewiecki znany ze swoich 
przygód w całej okolicy, człowiek 
„niespokojna dusza”. Od dwóch 
miesięcy rodziny nic nie wiedzia-
ły, co dzieje się pod Sarnami. Po 
Mszy Świętej ludzie gremialnie 
otoczyli przyjezdnych, zebrani 
zachodzili w głowę, jak udało się 
przejechać przez wielkie pro ban-
derowskie wsie Kryczylsk, Wer-
bcze Małe i Wielkie. Podobnie 
zdziwiony był przewoźnik na pro-
mie w Kryczylsku, koło cerkwi, 
który powiedział „Nasi chłopcy 
wczoraj naradzali się gdzie atako-
wać i pili do nocy. Jeszcze śpią, 
szybko uciekajcie przez pola”. W 
drogę powrotną wozem, wyru-
szył tylko Mieczysław, któremu 
towarzyszyła Wala Szumska c. 
Feliksa. Po powrocie opowiadała, 
jakim cudem Bożym udało im się 

wrócić do domu, jak ich zatrzy-
mywano i wypuszczano. Pozosta-
li poszli przez lasy omijając ukra-
ińskie wsie, do oddalonego o 30 
kilometrów Małyńska i pojechali 
do Sarn pociągiem.
Atakujący banderowcy, ci od 
strony Rudni szli prosto na krzyż, 
wbijając klin pomiędzy Hutę Ste-
pańską, a Omelankę. Pod ogniem 
obrońców atak załamał się pod 
samym krzyżem, dalej nie zaszli, 
co umożliwiło części ludność 
Omelanki przedostać się do Huty 
Stepańskiej. Opowiadali mi sta-
rzy kołchoźnicy jak namawiano 
ich do usunięcia krzyża, nikt się 
jednak nie odważył. Komuni-
ści i ateiści, nie byli pewni swo-
ich przekonań, umierając prosili 
świaszczennika żeby ich trumnę 
w sekrecie pokropił wodą świę-
coną. Mijały lata, a losem krzyża 
nikt sie nie interesował, był Pol-
ski, więc niewygodny, ale i Boski, 
to jak Go ruszyć. Tak przetrwał do 
dnia dzisiejszego.

Janusz Horoszkiewicz 
c.d.n.

/ Krzyż poświęcił Ojciec Mikołaj Wołodymirowicz Hałuha

/ Podnosimy krzyż w Hucie Stepańskiej
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Nowa Polska powstaje - po krańce 
Sybiru...list z Kazachstanu
Bożena Ratter

Nowa Polska powstaje - po krań-
ce Sybiru...list z Kazachstanu
Trzy lata po wywózkach polskiej 
inteligencji,  z ziem zajętych 
przez sowieckiego agresora,  10 
lutego 1940r. w głąb Rosji,  w 
wydanej we Lwowie, konspira-
cyjnej antologii poezji lat wojny 
i okupacji pt. Wierne płomienie 
pisała jej redaktorka doc. Stefania 
Skwarczyńska :
Lwów reaguje - wielkością. Bo-
haterstwem miłosierdzia, ten sam 
Lwów, który stał się we wrześniu 
gospodą polskiego nieszczęścia, 
w którym dozorcy ukrywali 
przebranych w własne ubrania 
oficerów, w którym sługi utrzy-
mywały dawne swe panie, a 
chłopi nocą chyłkiem dowozili 
dawnym swym panom mąkę i sło-
ninę - ten sam Lwów porwał się 
na dzieło wyżywienia tych setek 
tysięcy o dziesięć tysięcy kilome-
trów odległych ośmiokilogramo-
wymi paczkami żywnościowy-
mi. Wysyłało się paczki bliskim 
i dalekim, znanym i nie znanym, 
tysiące ludzi wysprzedaje się do 
ostatniego, wyrzekając się wygo-
dy. Mimo zakazów, rewizji i kon-
fiskat idą do Kazachstanu tysiące 
paczek. Naprawdę możemy się 
chlubić, że chrześcijańska Cari-
tas, która przeżarła obcość jedno-
stek, dalekość klas społecznych, 
zwyciężyła już tutaj bolszewizm 
[...]. Oto wiersz, zamieszczony w 
tej antologii, który przysłała do 
Lwowa wywieziona do Kazach-
stanu Maria Blachaczek-Mazuro-
wa:

MIASTU MIŁOSIERDZIA
Obce tobie frazesy uniesień i 
wzruszeń.
Poznałoś jak jest ciężko śmierć w 
słowa zamieniać,
Jak daleko wzrok sięga zza kraty 
więzienia
I jak trudno jest matkom twarz z 
bólu osuszyć.
Gdy wrzask meetingu turkot po-
ciągów zagłuszył
I w pustych oczodołach zmar-

twiałych kamienic
Groza ech Kazachstańskich stę-
żała milczeniem –
Wtedy prawda nad prawdy wybu-
chła ci w duszy.
Oto w rosyjskiej stajni, wśród by-
dlęcych zbirów
W straszliwych narodzinach - nad 
Wołgą, stepami -
Nowa Polska powstaje - po krań-
ce Sybiru.
Wtedy poszedłeś do Niej wschod-
nimi szlakami
Jak czwarty król za tymi z kadzi-
dłem i mirą –
Szedłeś do niej tak śmiesznie po 
prostu; paczkami.

Władysław Broniewski był jed-
nym z pisarzy we Lwowie w 1939 
r., autorów dobrowolnej rezolucji 
z 19 lstopada 1939 roku Pisarze 
polscy witają zjednoczenie Ukra-
iny. Tekst Rezolucji pochwala-
jącej zaanektowanie Lwowa i 
Wilna jako miasta radzieckie, w 
chwilę po brutalnej napaści na 
Polskę brzmiał:
Witamy uchwałę Rady Najwyższej 
USSR zawierającą postanowienie 
Narodowego Zachodniej Ukrainy 
o przyłączeniu Ziem Zachodniej 
Ukrainy do Ukrainy Radzieckiej. 
Fakt ten zawiera nową erę w 
rozwoju zarówno społeczno-poli-
tycznym, jak i kulturalnym byłej 
Zachodniej Ukrainy. Z chwilą gdy 
runęły sztucznie podtrzymywane 
bariery nienawiści narodowej, 
kultura ziem byłej Zachodniej 
Ukrainy ma możność rozwijania 
się w myśl radzieckiego hasła 
braterstwa narodów. Pisarze i ar-
tyści bez względu na swoją naro-
dowość mają przed sobą otwarte 
podwoje wielkiej sztuki socjali-
stycznej, sztuki szczerze służącej 
kulturalnym i moralnym ideałom 
ludzkości.(Jacek Trznadel Kola-
boranci)
Niestosowne wydaje mi się ze-
stawienie  w Telogii Politycznej 
dwóch poetów Broniewskiego i 
Tadeusza Gajcy jako uczestni-
ków „piekła historii” .

Poniżej cytowana modlitwa po-
ety  Mariana Jonkajtysa, nie-
zwykle doświadczonego „pie-
kłem historii”. Miał 8 lat, kiedy 
wywieziono go z matką i sześcior-
giem rodzeństwa do Kazachstanu. 
Wrócił jako 14-letni chłopiec. 
Jego ojciec zamordowany w ła-
grach NKWD, starszy brat pod-
chorąży WP zginął w 1939 r. w 
walce z bolszewikami. To historia 
jedna z milionów, nie wszyscy 
wrócili, pozostali na nieludzkiej 
ziemi lub zmuszeni byli wyjechać 
do krajów, które ich przyjęły.

Modlitwa Uczestników III Zjaz-
du Związku Sybiraków do Matki 
Boskiej, Królowej Korony Pol-
skiej

My, Związek Sybiraków, którzy z 
Bożej Woli
Wrócili do Ojczyzny z zesłania 
niedoli,
Przetrwali PRL-u kłamstwa znie-
wolenia,
Dziś - w dziesiątą rocznicę Związ-
ku odrodzenia -
Do Ciebie, Panno Święta, Narodu 
Królowo,
Kierujemy pokorne modlitw na-
szych słowo...
W kościołach całej Polski, przed 
Twymi ołtarzami:
Racz wysłuchać trosk naszych
I módl się za nami
Kiedy, po Zwiastowaniu, mocą 
Ducha Świętego.
Słowo - stało się w Tobie  - Cia-
łem Syna Bożego.
I w Betlejem powiłaś Jezuska  - 
Boże Dziecię,
Stałaś się Matką wszystkich, 
wszystkich nas na tym świecie!
Poznałaś smak ubóstwa, gdy w 
tułaczej udręce
Utulałaś Dzieciątko w twardym 
żłobku, w stajence...
Otoczona bydełkiem — stajenki 
mieszkańcami...
Racz wysłuchać trosk naszych
I módl się za nami!

Dziesiątego lutego bydlęce wa-

gony
Wywlokły z Wschodnich Kresów 
w lodem skute strony
Północnego Bieguna i śniegów 
Sybiru-
Pod sztykami Wschodniego He-
roda karnych zbirów –
Ponad dwieście tysięcy Polaków: 
osadników
Wojskowych, rodzin KOP-u, po-
licjantów, leśników!
Matko - dzieci wleczonych w 
mróz na stację saniami
Racz wysłuchać trosk naszych
I módl się za nami!
W noc trzynastego kwietnia, na 
drugiej zesłań fali
Ponad trzysta tysięcy znów nas 
deportowali.
Rodziny oficerów, przedsię-
biorstw właścicieli,
Kupców, rolników, ziemian, księ-
ży, nauczycieli!
I wszystkich komu z krewnych 
kogoś aresztowano.
W tę noc, do Kazachstanu, w ste-
py przesiedlano!
Matko - sponiewieranych gło-
dem, chłodem i wszami!.„
Racz wysłuchać trosk naszych
I módl się za nami!
I czerwiec - rok czterdziesty! Wy-
pędzono w głąb Azji,
I rok później - w dzień Niemców 
na Sowiety inwazji
Znów ponad pół miliona! Rodzi-
ny kolejarzy,
Fachowych robotników, majęt-
nych gospodarzy;
Rodziny urzędników: poczmi-
strzów i kasjerów,
Z Zachodniej i Centralnej Polski 
uciekinierów...
Matko - maltretowanych prac nad 
siły normami!
Racz wysłuchać trosk naszych
I módl się za nami!
W roku czterdziestym piątym, z 
terenów wyzwolonych,
Znów tysiące Polaków zostało 
wywiezionych.
Akowców -walk z faszyzmem 
niedawnych sojuszników
I Bogu ducha winnych ze Śląska 
górników.
I skazano ich jako czynnik de-
strukcyjny,
Element spekulancki i kontrrewo-
lucyjny!...
Matko - męczonych w śledztwie 
bestialsko torturami...
Racz wysłuchać trosk naszych
I módl się za nami!
Na daty deportacji i rocznic wy-
wożenia
W PRL zapadł szlaban! Pół wieku 
przemilczenia!
Kukły Kremla pragnęły w lokaj-
skiej służalczości
Wyciąć z polskiej pamięci korze-
nie tożsamości.
Komuniści do dzisiaj stosują tę 
metodę...
Bo naród bez pamięci - przestaje 
być narodem!

Matko - karmionych fałszem, 
kłamstwem i półprawdami!
Racz wysłuchać trosk naszych
I módl się za nami!
Dziś choć tamte zakazy należą do 
przeszłości,
W polskich mediach Syberia - nie 
nazbyt często gości.
Nauczmy się od Żydów w moc 
historii uwierzyć
1 wiedzę o przeszłości przekazy-
wać młodzieży.
Tysiące ich rokrocznie jedzie 
zwiedzać Oświęcim
By zbrodnie Holocaustu utrwalić 
w swej pamięci...
Matko - reformujących edukację 
latami
Racz wysłuchać trosk naszych
I módl się za nami!
Tak, u nas... w lutym, w kwietniu 
i w czerwcu -  na antenie
Polskiego radia - rzadko o Sybe-
rii wspomnienie,,.
Podobnie w telewizji... Wśród ka-
nałów tak wielu
O zeslaniach nic, cisza... Jak w 
czasach PRL-u!
Cóż - z komercyjną sieczką kry-
minałów z Zachodu

Nie może konkurować Polska 
Golgota Wschodu!...

Matko - członków Rad wszelkich 
i rządców mass-mediami!

Racz wysłuchać trosk naszych

I módl się za nami!

Jasnogórska Królowo Polskiej 
Tożsamości!

Otul obrady Zjazdu płaszczem 
Swej mądrości!

By delegaci zbrojni w serc na-
szych mandaty,

Wolni od plotek, intryg, zawiści, 
prywaty...

Odrzucili te „piekła polskiego” 
tradycje

I żądzy władzy chore miernoty 
ambicje...

A wybrali najlepszych - co swych 
obowiązków

Zaszczyty i tytuły poświęcą dla 
Związku!...

I bój o pamięć o nas  - wygrają z 
mediami!

Racz wysłuchać trosk naszych

I módl się za nami!...

Z transportem wywożonych ze 
Lwowa w kwietniu 1940 r. za-
mierzał wyjechać dobrowolnie, 
by zapewnić im opiekę ducho-
wą, młody kapłan, ks. Tadeusz 
Fedorowicz.
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Ukończył studia Wydziale Teo-
logicznym Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie. Gdzie 
w 1882 r. przyjął święcenia ka-
płańskie. Pierwszą placówka był 
Dolina gdzie został wikariuszem 
parafii Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny. Jeszcze w tym sa-
mym roku został w Dolinie ad-
ministratorem. Funkcję tę pełnił 
do 1889. Kolejną placówką były 
Toki nad Zbruczem, gdzie istnieją 
do dziś ruiny zamku Zbaraskich. 
Niestety kościoła już nie ma. W 
Tokach w latach 1892-1904 był 
proboszczem parafii Znalezienia 
Krzyża Św. Ostatnią placówka 
był Stryj w latach 1094-1944 był 
proboszczem i dziekanem. Ks. 
Aleksander Cisło  objął parafię w 
Stryju po ks. kanoniku Ollendrze. 
Kalendarz Stryjeński  z 1912 r. pi-
sze tak o kapłanie „Pasterz Czci-
godny, składający niezbite dowo-
dy najgorętszej miłości bliźniego. 
Kapłan prawy, szlachetny, niosący 
chętnie ulgę i pociechę, szczery 
przyjaciel dziatek, którymi tro-
skliwie się zajmuje w „Ochron-
ce”. Człowiek gołębiego serca i 

świątobliwy cieszy się niezwykłą 
miłością wszystkich parafian i bez 
przesady powiedzieć można, że w 
Stryju ma tylko przyjaciół”.
Ksiądz Cisło angażował się w ży-
cie społeczne Stryja. Zakładał to-
warzystwa dobroczynne. Działał 
w zarządach, zajmował honoro-
we godności w stowarzyszeniach 
filantropijnych, gospodarczych i 
sportowych. W stowarzyszeniu 
„Gwiazda”, był prezesem, w sto-
warzyszeniu „Czytelni kolejowej” 
wiceprezesem. 

W 1905  r.  proboszcz stryjski 
przybył w procesji pod  ochron-
kę św. Józefa przy ulicy Kocha-
nowskiego i poświęcił kamień 
węgielny pod zakład dla sierot.  
Dla prałata najbiedniejsi niczym 
dla św. Wawrzyńca byli skarbem 
kościoła. Pomagał często skrycie, 
bez rozgłosu. Na wiosnę 1944 r. 
Stryjanie nie wiedzieli, że 12 tys. 
zł, które otrzymała najuboższa 
ludność pochodziła od probosz-
cza. Nic dziwnego, że ten dużej 
postury kapłan, niezwykle skrom-
ny wykorzystał tę uroczystość dla 

dowartościowania najbiedniej-
szych. Poświęcenia dokonał w 
towarzystwie rady miejskiej oraz 
burmistrza Stojałowskiego, przy 
tłumnym udziale publiczności. 
Zakład miał mieścić 120 sierot. 
Kanonik cieszył się, że zakład da 
sierotom należyte wychowanie, 
chleb i zrobi z nich użytecznych 
członków społeczeństwa. 
Dwa lata później w 1907 r. kano-
nik brał udział w uroczystości po-
święcenia przez ówczesnego arcy-
biskupa Józefa Bilczewwskiego 
(dziś świętego) kamienia węgiel-
nego pod kościół św. Józefa sióstr 
Szarytek. Kościół zbudowano, w 
1910 r. W 1941 roku świątynię 
odebrano katolikom. Po wojnie w 
kościele był magazyn żelaza, po-
tem mebli. W 1999 r. został prze-
kazany Ukraińskiej Autokefalnej 
Cerkwi Prawosławnej. 
Prałat niestrudzenie pracował na 
rzecz swojej 12 tysięcznej parafii. 
Był wszędzie tam, gdzie jego zda-
niem kapłan był potrzebny. Kiedy 
w 1926 r. rozpoczęło działalność 
Koło  Przyjaciół Harcerstwa przy 
I Drużynie Harcerskiej  im. kró-
lowej Jadwigi w Stryju pod kie-
rownictwem dyrektorki szkoły 
Władysławy Biszofowej, blisko 
siedemdziesięcioletni ksiądz zo-
stał kapelanem i członkiem  zarzą-
du . Kiedy Stryjanie w maju 1931 
roku obchodzili 25-lecie ukocha-
nego klubu sportowego Pogoni 
Stryj, objął protektorat wspólnie 
z starostą stryjskim Stanisławem 
Harmatą, kierownikiem zarządu 
miasta Bolesławem Keimem oraz 
dowódcą garnizonu pułk. Edwa-

rem Czopórem.
 Prałat był zapraszany na 
wszystkie wydarzenia w mieście. 

W 1928 r. poświęcił wraz kano-
nikiem księdzem Hoszowskim 
nowy most na rzece Stryj. W 1931 
r. towarzyszył w uroczystościach 

Ks. Prałat Cisło Aleksander 
Cisło Aleksander (1857-1944). Kapłan, kanonik honorowy Kapituły 
Metropolitalnej we Lwowie, prałat papieski, społecznik i patriota. 
Ryszard Fraczek 

/ Poświęcenie nowego mostu na rzece Stryj w Stryju przez ks. prałata Aleksandra Cisłę (z lewej) i ks. kanonika Hoszowskiego (z prawej).  
1928 Fot zbiory NAC

/ fot. Kalendarz stryjański z roku 1912.

/ ks. Aleksander Cisło, honorowy kanonik kapituły metropolitalnej lwowskie. Fot. Zbiory NAC.
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otwarcia linii autobusowej Stryj – 
Truskawiec.
Za postawę Miasto Stryj przyzna-
ło mu tytuł honorowego obywate-
la miasta Stryja, odznaczony zo-
stał też  Złotym Krzyżem Zasługi.
 Jego staraniom zawdzię-
czać należy gruntowną rekon-
strukcję parafialnego kościoła Na-
rodzenia Najświętszej Marii Pan-
ny. Wielkim wydarzeniem było w 
1935 koronowanie przez arcybi-
skupa Bolesława Twardowskiego 
obrazu Matki Boskiej Stryjskiej 
z głównego ołtarza i poświęcenie 
dzwonów. W 1939 r dekanat stryj-
ski, którego dziekanem był ksiądz  
Cisło obejmował 18 parafii, w 
których służyło  13 księży diece-
zjalnych i  9 zakonnych. Dekanat 
liczył 36 588 wiernych. 
Ksiądz kanonik dbał o wychowa-
nie patriotyczne parafian. W 1917 
wmurowana została w zewnętrzną 
ścianę kościoła tablica w setną 
rocznicę śmierci naczelnika Tade-
usza Kościuszki z napisem:
” Ty, któryś w Polski wierzył 
zmartwychwstanie i szedł przez 
mękę, bóle i tęsknoty, wraz z ser-
cem ludu w jutrzenki świt złoty 
żyj w nas ! – Oręża i ducha Het-
manie!!!”   Naczelnikowi w sier-
międze Tadeuszowi Kościuszce 
w  setną rocznicę zgonu Rodacy.
Na północnej ścianie kościoła w 
roku 1933 parafianie ufundowali 
tablicę pamiątkowa „królowi Ja-
nowi III Sobieskiemu, ongiś sta-
roście stryjskiemu w 250 roczni-
cę zwycięstwa pod  Wiedniem na 
wieczną potomności pamiątkę”…
Ksiądz kanonik Aleksandr Cisło 
sprawował ważne funkcje w ar-
chidiecezji lwowskiej. 
Był jednym z dziesięciu kanoni-
ków honorowych Kolegium. W 
latach 1920-1939 był też konsul-
tatorem diecezjalnym. Brał udział 
w procesach administracyjnych, 
związanych z przeniesieniami 
proboszczów. 
 W Wniebowstąpienie 
Pańskie 2 maja, miało miejsce 
szczególne wydarzenie. Mszę 

Świętą prymicyjną odprawił wy-
chowanek ks. Cisły ks. Antoni Kij, 
zamordowany w 1984 r. w  Gdań-
sku przez służby bezpieczeństwa 
PRL.
W Wielki Czwartek 1944 roku 
na styryjską plebanię przyjechali 
bracia księdza Będkowskiego i 
poinformowali prałata o mordzie 
dokonanym przez banderowców 
w pobliskim Żulinie księdza Fran-
ciszka Będkowskiego. Ksiądz Ci-
sło zorganizował samochód z żoł-
nierzami węgierskimi pod eskortą 
węgierskiego pułkownika oraz 
księdza Tadeusza Świeżawskiego 
celem przewiezienia zwłok księ-
dza i pochowania ich na cmenta-
rzu stryjskim. Niestety Ukraińcy 
zagrzebali pomordowanych w 
zbiorowym dole na miejscowym 
cmentarzu.
Pod koniec lipca w wyniku bom-
bardowania ksiądz Cisło został 
ranny w obojczyk. Jak wspomi-
nają Siostry Nazaretanki cały ty-
dzień leżał w piwnicy wilgotnej 
co spowodowało zakażenie rany 
i ataki sklerotyczno-sercowe. Ks. 
Prałat Szambelan Papieski Alek-

sander Cisło zmarł 1 sierpnia 
1944 r. w wieku 87 lat. Prawdzi-
wie umarł jak męczennik wojny. 
Pochowany został na cmentarzu 
stryjskim. Wdzięczni parafia-
nie postawili pomnik. Na tablicy 
epitafijnej napisali: „Żyłem, bo 
chciałeś, umarłem, bo kazałeś, 
Zbaw!, bo możesz”.   

Ryszard Fraczek 
mail: kontakt@naszekresy.pl

Bibliografia:

- ks. Józef Wólczański „Ekstermi-
nacja narodu polskiego..., cz. 1, s. 
399.
- Kronika Sióstr Nazaretanek w 
Stryju z lat 1939-1945
- Ks. Bolesław Kumor „Archidie-
cezja lwowska obrządku łaciń-
skiego
w świetle schematyzmu archidie-
cezjalnego z 1939 r.
- Przedwojenne numery gazety 
stryjskiej.

/ Uroczystość otwarcia linii autobusowej Stryj - Truskawiec. Odkryty autobus Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oddział w Stryju. W 
autobusie siedzą: ks. prałat Aleksander Cisło (1), starosta stryjeński Stanisław Harmata (2), prokurator przy Sądzie Okręgowym Eugeniusz 
Podobiński (3), komendant 1 Pułku Artylerii Górskiej, pułkownik Edward Czopór (4), burmistrz Stryja Bolesław Keim (5), naczelny lekarz 

gminy stryjskiej, dr Lassota (6). Fot. Zbiory NAC.

/ ks. Aleksander Cisło, honorowy kanonik kapituły metropolitalnej lwowskie. Fot. Zbiory 
NAC.

/Nagrobek ks. Aleksandra Cisły  fot. Ryszard Frączek
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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.

ILUSTROWANY KURYER CO-
DZIENNY 1930 NR 166.    
Ogłoszenie przetargu.
Powiatowy Zarząd Drogowy w 
Sokalu rozpisuje dodatkowy pu-
bliczny przetarg ofertowy
na dostawę szutru z kułaków 
dniestrzańskich w ilości 60 m* 
na drogę państwową Nr 71 i 290 
m* na drogą Nr 8 z ostatecznym 
terminem dostawy loco droga do 
dnia 30. września 1930 r.
Oferty pisemne dla każdej drogi 
z osobna na przepisanych formu-
larzach, wolne od stempla, oraz 
dowód złożenia przez oferenta 
WADJUM W WYSOKOŚCI 5% 
OFEROWANEJ DOSTAWY, na-
leży składać lub przesyłać pocztą 
pod adresem Powiatowego Za-
rządu Drogowego w Sokalu w 
zapieczętowanych kopertach z 
napisem. „Oferta do przetargu na 
dostawę szutru dla Powiatowego 
Zarządu Drogowego w Sokalu.
Sokal, dnia 14. czerwca 1930.
 
Krajowa Rada Radiofonii i Te-
lewizji chce nałożyć podatek na 
nadawców kanałów na YouTube 
by 1,5% przeznaczyć na Instytut 
Polskiej Sztuki Filmowej - infor-
muje Witold Gadowski.
Czy jest wymagane wadium w 
stosunku do IPSF i innych bene-
ficjentów otrzymujących nasze, 
podatników pieniądze w wyni-
ku rozdawnictwa publicznych 
środków, by „zabezpieczyć po-
tencjalne interesy zamawiające-
go” czyli polskiego państwa i 
narodu , odbierającego usługi od 
OPŁACANYCH BENEFICJEN-
TÓW? 
Jeśli nie, to proszę o uzasadnie-
nie, dlaczego nie chcemy  za-
pobiec NISZCZENIU dobrego 
imienia Rzeczypospolitej i  szka-
lowaniu Jej również poza grani-
cami?  Czynię założenie, że in-
teresem rozdającego jest właśnie 
DOBRO RZECZYPOSPOLITEJ.
 
Polski Instytut Sztuki Filmowej 
sumą siedmiu milionów czte-
rystu czterdziestu pięciu tysięcy 
złotych (7 445 000) z programu 
zachęt finansowych dla producen-
tów audiowizualnych dofinanso-

wał niemiecki serial „Dezerter” . 
Wyprodukowany przez niemiec-
ką telewizję „Dezerter” powiela 
wiele krzywdzących i antypol-
skich stereotypów. Serial sprze-
dano do licznych telewizji na 
całym świecie, pod angielskim 
tytułem „Turncoat”, można go 
było zobaczyć choćby w ofercie 
Amazon Prime.
(…)Jeśli zaś przeanalizować 
przedstawiony w „Dezerterze” 
obraz polskiego podziemia, to 
znajdziemy tu pochodzący od 
czasów Fryderyka II stereotyp 
„europejskich Irokezów”. Nie-
przypadkowo recenzja z filmu za-
mieszczona w piśmie „Der Spie-
gel” zatytułowana była „Apoka-
lypse Now an der Ostfront”.  
W serialu występują polscy ak-
torzy, z których najbardziej wi-
doczna jest odtwórczyni roli Wan-
dy - Małgorzata Mikołajczak. 
Muzykę do filmu skomponował 
Antoni Łazarkiewicz, za zdjęcia 
odpowiadał polski operator Artur 
Reinhart, scenografię współtwo-
rzyła Magdalena Dipont i Ro-
bert Czesak. (DoRzeczy Dariusz 
Wieromiejczyk).
Jak widać działanie na szko-
dę  państwa i narodu polskiego 
stało się już INTERESEM RO-
DZINNYM MNIEJSZOŚCI ZA-
MIESZKUJĄCYCH POLSKĘ.
 
ILUSTROWANY KURYER CO-
DZIENNY 1930 NR 166.    Kon-
kurs
Wydział Miejskiego Seminarium 
naucz. żeńskiego (z prawami) w 
Krośnie ogłasza
Konkurs na posadę Kierownika 
(czki) oraz na posady nauczyciel-
skie dla: 1) języka polskiego; 2) 
języka ruskiego; 3) języka nie-
mieckiego: 4) Historii i geografji; 
5) matematyki i Fizyki; 6) biolo-
gji; T) muzyki i śpiewu; 8) ćwi-
czeń cielesnych: 9) rysunków i 
robót.
Kombinacje przedmiotów do-
puszczalne. Płaca jak w Zakła-
dach państwowych plus 15% do-
datku miejscowego. - Wymagane 
pełne kwalifikacje szkół średnich 
lub zezwolenie na nauczanie. 

Informacje bieżące: Rząd prze-
znaczy ponad 500 mln zł na do-
finansowanie do komputerów 
i Internetu w gminach popege-
erowskich. 

Cenna inicjatywa ale czy i tu nie 
przydałoby się WADIUM ABY  
„ZABEZPIECZYĆ POTENCJAL-
NE INTERESY ZAMAWIAJĄCE-
GO” czyli  polskich dzieci? Czy 
nie należy dołączyć INSTRUK-
CJI OBSŁUGI dla nauczających 
i dzieci i zalecić  realizację motta 
profesora Stanisława Wincentego 
Kasznicy, którego „wieloletniej 
pracy dydaktycznej towarzyszy-
ło wielkie poczucie misji, chęć 
wykształcenia młodego polskie-
go  pokolenia i przygotowania 
go do roli godnych obywateli 
państwa polskiego w każdych 
okolicznościach”. Był nam przy-
wódcą i autorytetem moralnym 
–wspominał prof. Marian Zim-
mermann.
Obecne okoliczności to treści sze-
rzone poprzez zdobycze nowo-
czesnej technologii dla realizacji 
planu  władców świata (już przed 
wojną ostrzegano, masonerii z 
pieniędzmi najbogatszej i dążącej 
do zdobycia świata diaspory ży-
dowskiej) , którzy za pośrednic-
twem tej technologii  ujarzmiają 
WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA i 
niszczą zdobycze CYWILIZACJI 
RZYMSKOKATOLICKIEJ.

Potrzebny jest konkurs na na-
uczycieli i ich ustawiczne szkole-
nia,  by byli przywódcami i auto-
rytetami moralnymi w dobie de-
humanizacji kolejnych pokoleń. 
Jest wiele cennych inicjatyw IPN-
-u dla nauczycieli i młodzieży. 
Może należy w „instrukcji ob-
sługi” sprzętu zakupionego z pie-
niędzy polskich podatników zo-
bowiązać nauczycieli i młodzież 
do oglądania właśnie tych lekcji. 
Zalecone szkolenia dla  rodziców 
i dziadków mile widziane. Jest też 
wiele cennych pozycji produko-
wanych przez media TV Trwam, 
nigdy w nich nie spotkałam się 
z naruszaniem dobrego imienia 
Polski i Jej obywateli.

WADIUM na wychowanie 
godnych obywateli 
państwa polskiego 

w każdych okolicznościach
Bożena Ratter
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Antemurale christianitatis
Aleksander Szumański
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Polska w zasadzie od niepa-
miętnych czasów była najbar-
dziej na wschód wysuniętym 
państwem cywilizacji łaciń-
skiej, tej Respublica Christia-
na, wspólnoty państw katolic-
kich. Naturalnie wiązało się to 
z koniecznością ochrony kresów 
cywilizowanego świata przed 
hordami barbarzyńców. Jako 
pierwsza próba tego rodzaju 
na myśl od razu może przyjść 
bitwa pod Legnicą, w której to 
Sługa Boży Henryk II zwany 
Pobożnym, książę Śląska i całej 
Polski, poniósł śmierć męczeń-
ską z rąk tatarskich najeźdź-
ców (jest szansa, że niedługo 
za ten czyn, jak i za całe swoje 
życie, zostanie beatyfikowany, 
jako pierwszy pełnoprawny 
męski władca Polski w historii 
i pierwszy męski przedstawi-
ciel dynastii Piastów). Można 
też sięgnąć jeszcze głębiej, aż do 
czasów Bolesława I Chrobrego i 
jego dążeń, tak zbrojnych jak i 
przede wszystkim pokojowych, 
do nawrócenia pogańskich są-
siadów. Tej roli naszego kraju 
niewątpliwie świadoma była i 
stolica apostolska. W korespon-
dencji Władysława Łokietka z 
papieżem Janem XXII (1323) 
pada określenie księstwa ha-
licko-włodzimierskiego, będą-
cego wtedy w zasadzie czymś 
w rodzaju protektoratu Polski, 
jako tarczy (scutum) przeciwko 
groźnym hordom tatarskim.

Ten pierwotny etap w dziejach 
naszego kraju, stanowienie osło-
ny przed najazdami pogańskimi, 
właściwie zakończył się wraz z 
unią polsko-litewską i chrztem 
ostatniego pogańskiego państwa 
w Europie. W tym samym jed-
nak czasie nad Christianitatis za-
wisło nowe zagrożenie, znacznie 
groźniejsze od dotychczasowych. 
Mowa oczywiście o państwie 
osmańskim, które w 1369 uzyska-
ło przyczółek po drugiej stronie 
Bosforu, zajmując Adrianopol (i 
przenosząc tam swoją stolicę). W 
1389 odnieśli wielkie zwycięstwo 
na Kosowym Polu, podporządko-
wując sobie Serbię, a w 1396 pod 
Nikopolis rozbili wielonarodową 
armię krzyżowców, dowodzoną 
przez Zygmunta Luksemburskie-
go, króla Węgier i przez Jana bez 
Trwogi, syna księcia Burgundii, 
w wyniku czego podporządkowa-
li sobie resztki niepodległej Buł-
garii. Wreszcie w 1453 r. zajęli 
Konstantynopol, od tego czasu 
uważając się za jedynych prawo-
witych spadkobierców Cesarstwa 
Rzymskiego.

W tej sytuacji to Węgry, strze-
gące bezpośredniej granicy z 
państwem osmańskim i jego wa-
salami, stały się głównym obiek-
tem troski papiestwa i celem 
wsparcia, jakie winny im udzielać 
inne kraje Christianitas. Polska, 
tocząca w tym czasie boje z za-
konem krzyżackim, a przy tym 
zajmująca dwuznaczną stanowi-
sko wobec herezji husyckiej w 
Czechach, znalazła się niejako na 
uboczu tego, mówiąc nieco ana-
chronicznie, „starcia cywilizacji”. 
Sytuacja wkrótce jednak miała się 
zmienić wraz z wyborem w roku 
1440 młodziutkiego Władysława, 
pierworodnego syna Jagiełły, na 
tron świętego Stefana. Tuż przed 
wyruszeniem na wielką wypra-

wę antyturecką włoski humanista 
Francesco Filelfo pisał o mło-
dym władcy: „Ciebie świat zowie 
gwiazdą królów. Tyś jest przed-
murzem całej rzeczypospolitej 
chrześcijańskiej”. Jak wszyscy 
wiemy, Władysław nie powrócił z 
tej wyprawy, znalazłszy śmierć na 
polu chwały pod Warną. Od tego 
jednak momentu kwestia udziału 
Polski w obronie południowo-
-wschodniej flanki Christianitas 
staje się stałym elementem na-
szego imaginarium politycznego. 
Arcybiskup kreteński Hieronim 
Lando, zachęcając króla w roku 
1462 (w mowie wygłoszonej w 
Krakowie) do rozpoczęcia wojny 
z Turkami, nazywał Polskę tarczą, 
murem i przedmurzem (scutum, 
murus, antemurale) całego chrze-
ścijaństwa.

Zarazem jednak polityka ta była 
w kolejnym wieku naznaczona 
pewna dwuznacznością. Z jednej 
strony, kwestia turecka stała się 
bezpośrednim zagrożeniem dla 
unii polsko-litewskiej po tym, jak 
pod koniec XV wieku państwo 
osmańskie zyskało bezpośrednią 
granicę z Wielkim Księstwem 
Litewskim, na skutek odebrania 
Mołdawii portów czarnomorskich 
Kilii i Białogrodu w regionie 
zwanym odtąd Budziakiem (oraz 
podporządkowania Turcji całe-
go Hospodarstwa Mołdawskiego 
jako wasala), a także zhołdowania 
w 1475 Chanatu Krymskiego. Z 
drugiej strony – Polacy wcale nie 
rwali się do walki z Osmanami. 
Po klęsce Jana Olbrachta w wy-
prawie mołdawskiej w 1497, do 
większych walk doszło dopiero w 
latach 20. XVI wieku, gdy Turcy 
wdarli się wprost na ziemie Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego, zaj-
mując Oczaków (jedyny port na 
tym litewskim skraju Wybrzeża 
Morza Czarnego, dzięki któremu 
możemy się nieco anachronicznie 
chlubić, że Rzeczpospolita sięga-
ła „od morza do morza”). Mimo 
iż w tym samym czasie bratanek 
ówczesnego króla Polski, Zyg-
munta I zwanego Starym, król 
Węgier Ludwik Jagiellończyk 
zginął w bitwie pod Mochaczem, 
w wyniku czego niemal całe Wę-
gry (wyjąwszy skrawki na pół-
nocy i zachodzie, znajdujące się 
głównie na terenach współczesnej 
Słowacji i Chorwacji), to Polacy 
dążyli raczej do utrzymania po-
koju z islamską potęgą, co udało 
się w 1533 roku. Zwany czasem 
„pokojem wieczystym”, traktat 
istotnie utrzymał się w mocy dość 
długo, bo przez niemal kolejne sto 
lat.

Nie oznacza to jednak, że nasi 
przodkowie chcieli się wyrzec ty-
tułu przedmurza chrześcijaństwa, 
wręcz przeciwnie – proponowali 
znaczne rozszerzenie tego muru 
(w sensie geograficznym), tak, by 
oddzielał on również Christiani-
tas od zakusów… schizmatyckiej 
Moskwy. Jeszcze w XV wieku 
Jan Ostroróg, kasztelan poznański 
w napisanym przez siebie Memo-
riale o urządzeniu Rzeczypospoli-
tej, przestawiał Polskę jako kraj, 
który osłania zarówno siebie, jak 
Śląsk, Morawy i Czechy oraz pra-
wie całe Niemcy „przeciw Tur-
kom czy Tatarom, a nawet prze-
ciw Moskwie czy Wołochom” 
(co oprócz szczytnych deklaracji 
miało również bardzo praktyczne 

konsekwencje, bowiem według 
autora stanowiło uzasadnienie od-
mowy ponoszenia jakichkolwiek 
opłat na rzecz papieża, które mia-
łyby być przeznaczone na walkę z 
Turkami). W tym samym duchu, 
donosząc w styczniu 1525 roku 
Leonowi X o zwycięskiej bitwie 
pod Orszą, Zygmunt I chełpliwie 
przypominał, że Polska sama to-
czy wojny nie tylko przeciwko 
Turkom, Tatarom oraz „innym 
Scytom zza Donu”, ale walczy 
również z wielkim księciem mo-
skiewskim, owym sarmacko-azja-
tyckim tyranem, bluźniercą i schi-
zmatykiem, działającym na zgubę 
„Kościoła rzymskiego”. Król pol-
ski podkreślał, iż nie czyni tego 
we własnym lub państwa swe-
go interesie, ale dla dobra całej 
„chrześcijańskiej rzeczypospoli-
tej”. O tym samym Erazm Ciołek 
starał się przekonać cesarza Mak-
symiliana w roku 1518. Gdy Leon 
X wystąpił w tymże roku z kolej-
nym, bardzo konkretnym projek-
tem krucjaty antytureckiej (tzw. 
„świętego związku”), Zygmunt I 
oświadczył, że od dawna pragnie 
zorganizowania podobnej wypra-
wy krzyżowej. Może się jednak 
do niej przyłączyć nie wcześniej 
,,aż Polska upora się z Tatarami, 
Moskwą oraz z innymi wrogami”. 
Jak widać, już wtedy władcy Pol-
ski zdawali sobie sprawę, że misja 
Polski jako krzewiciela i obroń-
cy Christianitas nie odnosi się 
tylko do muzułmanów i pogan, 
lecz również do schizmatyków. 
Wkrótce miało to znaleźć wyraz 
w unii brzeskiej z 1596 roku.

Starania władców Polski o uzna-
nie jej wyjątkowego statusu jako 
obrońcy i tarczy Christianitas 
wprawdzie nie od razu zyskały 
aprobatę Rzymu, dość szybko 
jednak wpłynęły na imaginarium 
polityczne samych Polaków. „O, 
królestwo sarmackie, przedmu-
rze chrześcijaństwa, jego zapo-
ro i obrono od wrogów”, pisał 
w 1521 r. Jost Ludwik Decjusz, 
pochodzący z Alzacji krakowski 
dyplomata, historyk, ekonomista, 
finansista i sekretarz króla Zyg-
munta Starego, jego późniejszy 
doradca i zwierzchnik mennic 
koronnych, ubolewając, że kiedy 
Polska zatrzymuje swą piersią 
„ataki najgorszych nieprzyjaciół”, 
nie brak takich, co „przez intrygi” 
dążą do jej zguby i nasyłają na 
nią „najgorszych wrogów chrze-
ścijaństwa”. Jeden z pierwszych 
polskich poetów, Marcin Bielski 
pisał w swoim poemacie saty-
rycznym „Sen majowy pod gajem 
zielonym jednego pustelnika”, 
wydanym w 1566 roku:

Za nami jak za murem drudzy 
pokój mają,

A wżdy im to niewdzięczno, a na-
szem złem radzą.

Natomiast Stanisław Orzechow-
ski, ksiądz i kanonik przemy-
ski, jeden z najpopularniejszych 
wśród szlachty pisarzy politycz-
nych, w mowie pogrzebowej ku 
czci Zygmunta I podkreślał, że 
wszystkie wojny, jakie zmarły 
król prowadził, miały na celu 
obronę „religii chrześcijańskiej 
przeciwko Tatarom i Turkom, a 
przeciwko Moskwie i Wołosz-
czyźnie imienia rzymskiej Stolicy 
Świętej, której te ludy są zacięty-
mi wrogami wskutek sporu po-

między Grekami a Rzymem”. I 
nie powinno wobec tego dziwić, 
że w roku 1573 Jan Franciszek 
Commendone, legat papieski i 
nuncjusz apostolski w Rzeczypo-
spolitej, pragnąc zachęcić szlach-
tę do elekcji katolickiego władcy, 
tłumaczył wyborcom, że jedynie 
król tego wyznania jest w stanie 
zabezpieczyć to „przezacne i za-
wsze za całego chrześcijaństwa 
przedmurze uważane królestwo” 
przed inwazją pogan czy też he-
retyków.

Trudno jednak z pewnością 
stwierdzić, że samo zagrożenie 
herezją protestancką, jakiemu w 
XVI wieku musieli stawić czoła 
nasi przodkowie, stało się kolej-
nym punktem odniesienia dla au-
toidentyfikacji Polski jako przed-
murza chrześcijaństwo. Dziać 
się tak mogło z kilku powodów. 
Przede wszystkim, już w 1573 
w akcie tak zwanej konfederacji 
warszawskiej zagwarantowano 
w Rzeczypospolitej równoupraw-
nienie polityczne szlachcie, która 
przeszła na protestantyzm. Wła-
ściwie bardziej zdecydowany i, 
co ważne, skuteczny odpór błę-
dom Lutra i Kalwina Polska dała 
raczej w XVII wieku, wcześniej 
zachowując raczej neutralność 
(czy wręcz przyzwalając na se-
kularyzację Państwa Zakonu 
Krzyżackiego i przyjęcie przez 
nowo powstałe Księstwo Pruskie 
religii luterańskiej jako panu-
jącej, jako w zasadzie pierwsze 
państwo na Świecie). Ponadto 
należy również dodać, że aż do 
końcówki XVI wieku Polska w 
zasadzie nie toczyła wojen prze-
ciwko państwom protestanckim, a 
gdy ten stan rzeczy uległ zmianie 
w związku z wybuchem długo-
trwałego konfliktu ze Szwecją, to 
miał on przede wszystkim raczej 
charakter dynastyczny niż reli-
gijny (choć samo pozbawienie 
Zygmunta III Wazy należnego 
mu tronu miało oczywiście rów-
nież, jeśli nie przede wszystkim, 
wymiar religijny). Szczególnie 
symptomatyczna jest tu oficjalna 
neutralność Rzeczpospolitej wo-
bec największej i najważniejszej 
wojny religijnej w historii Euro-
py, czyli wojny trzydziestoletniej.

Zarazem jednak należy wspo-
mnieć, że w XVI wieku sama 
idea Polski jako „przedmurza 
chrześcijaństwa” była dość czę-
sto krytykowana właśnie przez 
rodzimych protestantów. Tak na 
przykład kalwiński polemista i 
duchowny, Stanisław Sarnicki, 
w 1575 r., w swoim dziele De 
bello turcico deliberatio pisał, 
iż byłoby absurdem zrywać dłu-
goletni pokój z Turcją, którego 
tak starannie przestrzega Fran-
cja, a nawet Wenecja i cesarstwo 
nie zdecydowały się na podjęcie 
długotrwałych walk z imperium 
tureckim. Podobnie anonimowy 
autor „Deliberacyjej o społku i 
związku Korony Polskiej z pany 
chrześcijańskimi przeciwko Tur-
kom”, wydanej w 1595, odradzał 
swym rodakom uczestnictwo w 
takiej koalicji, bo sułtan „nam 
nigdy obrazy ani krzywdy żadnej 
nie uczynił” i skoro Wysoka Porta 
dochowywała Polsce traktatów, 
i my nie powinniśmy ich łamać. 
Przystępując do ligi chrześcijań-
skiej, „wtargnienia tureckiego” 
nie unikniemy.

Wobec przytoczonych wyżej fak-
tów można zrozumieć, że jeszcze 
na początku XVII w. stosowanie 
pojęcia antemurale do Polski wy-
dawało się nad Tybrem co naj-
mniej dyskusyjne. Poeta Traiano 
Boccalini w sztuce poświęconej 
walce narodów europejskich z 
Wysoką Portą każe królowi pol-
skiemu, Zygmuntowi III Wazie, 
wyznać, że „Polacy żyli z Tur-
kami w dobrym pokoju” , starali 
się bowiem „nie drażnić śpiącego 
psa”, nie ufali zaś domowi au-
striackiemu, który „nie jest roz-
kochany w wielkości Polaków”. 
Sytuacja wkrótce jednak miała 
ulec zmianie.

W 1620 roku, w odpowiedzi na 
wieści o wielkiej inwazji turec-
kiej, jaka miała zdążać ku Rzecz-
pospolitej w ramach zemsty za 
udzielenie wsparcia Świętemu 
Cesarstwo Rzymskiemu w wojnie 
trzydziestoletniej, które przyczy-
niło się do rozbicia wspierających 
stronę protestancką wojsk księcia 
Siedmiogrodu, osmańskiego wa-
sala (wsparcia zresztą raczej sym-
bolicznego, polegającego na zgo-
dzie króla Zygmunta III na zaciąg 
wojsk najemniczych z polskich 
ochotników), wojsko polskie pod 
wodzą hetmana wielkiego koron-
nego, Stanisława Żółkiewskiego, 
przekroczyło Dniestr i stoczyło z 
Osmanami bitwę pod Cecorą, w 
której odniosło sromotną klęskę, 
a sam hetman poniósł śmierć pod-
czas próby odwrotu ku granicy.

jednak to nie Cecora, lecz zwycię-
stwo odniesione rok później pod 
Chocimiem przez wojska dowo-
dzone przez hetmana litewskie-
go Jana Karola Chodkiewicza, 
zapoczątkowało wręcz lawinowy 
wzrost wzmianek o Polsce jako o 
przedmurzu, występujących za-
równo w źródłach rodzimych, jak 
i obcych. Ze szczególną radością 
powitał Chocim papież Grzegorz 
XV, nazywający w instrukcjach 
dla nuncjuszy „sprawę polską 
[…] sprawą całej Europy”. Papież 
pisał o Polakach, że są „godnymi, 
aby ich cała społeczność chrze-
ścijańska mianowała oswobodzi-
cielami świata i pogromcami naj-
srożnych nieprzyjaciół”. Chocim 
został nawet, tak jak wcześniej 
wielkie zwycięstwo morskie z 
1571 r. pod Lepanto, wpisany do 
formularza mszalnego i oficjum 
brewiarzowego, których to wy-
różnień nie dostąpiły przedtem 
wiktoria pod Grunwaldem, a póź-
niej zwycięstwo pod Wiedniem. 
Aż do reformy kalendarza litur-
gicznego, wprowadzonej po so-
borze watykańskim II, Kościół w 
Polsce obchodził 10 października 
wspomnienie dziękczynienia za 
Zwycięstwo Chocimskie 1621 r., 
jako święto 3 klasy. Odtąd Rzym 
nie wyrażał już wątpliwości na 
temat tego, czy Polska stanowi 
„antemurale christianitatis”. Tak 
też została nazwana w jednym z 
listów papieskich z roku 1621. 
Przypomniał o tym między inny-
mi Innocenty XI, który w 1678, 
zgorszony zawarciem rozejmu 
w Żurawnie, na mocy którego 
Polska pozostawiała pod władzą 
turecką utracony w 1672 roku 
Kamieniec Podolski, pisał do 
naszego senatu, iż nie powinien 
był dopuścić do ratyfikacji tego 
układu. Albowiem „przepotęż-
nym i świetnym przedmurzem 
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rzeczypospolitej chrześcijańskiej 
było po wsze czasy Królestwo 
Polskie”.

Atmosfera taka musiała się udzie-
lić nawet protestantom, o czym 
może świadczyć to, że po drugiej 
bitwie pod Chocimiem, stoczonej 
1673 r., przebywający już na emi-
gracji arianin Zbigniew Morsztyn 
nazywał swą ojczyznę „zasłoną, 
murem i całej Europy obroną”.

Zanim przejdziemy do dalszych 
dziejów terminu, będącego te-
matem naszych rozważań, warto 
może w tym miejscu zastanowić 
się, skąd w ogóle się on wziął, 
w swojej bądź co bądź dość 
osobliwej formie – nie mur, ale 
właśnie przedmurze. Jak można 
było przypuszczać, jest to termin 
pochodzenia biblijnego. W tłu-
maczeniu świętego Hieronima, 
antemurale występuje dwukrotnie 
w Starym Testamencie, mianowi-
cie u Izajasza 26,1: „Ponitur in 
ea murus et antemurale” oraz w 
Trenach Jeremiasza 2,8: „Luxti-
que antemurale et murus pariter”. 
Aż do schyłku XVI stulecia za-
równo katolicy (Biblia Leopolity 
z 1561), jak i różnowiercy (tzw. 
Biblia Radziwiłłowska oraz Bi-
blia Budnego z 1572) tłumaczyli 
antemurale przez parkan, basz-
tę, przekop lub wał. Dopiero w 
przekładzie Jakuba Wujka (1599 
r.) pojawia się znany nam dobrze 
termin: „Będzie w nim położony 
mur i przedmurze” (Izajasz), „I 
płakało przedmurze i mur społem 
rozwalony jest” (Treny Jeremia-
sza).

Co jednak ciekawe, wydaje się, 
że aż do schyłku dawnej Rze-
czypospolitej ani razu chyba nie 
określono jej polskim słowem 
„przedmurze”. Jedyny znany nam 
wyjątek stanowi Wacław Potoc-
ki, który w „Transakcyi wojny 
chocimskiej”, powstałej ok. 1672 
roku, lecz ogłoszonej drukiem do-
piero w 1850, napisał, że:

[...] skoro się do Polski bisurma-
nin wrzepi

I zniesie to przedmurze, bez wsze-
lakiej chyby

Będzie ich [chrześcijan] suchą 
ręką zbierał jako grzyby.

Mimo to zrozumienie łacińskiego 
odpowiednika nie stanowiło dla 
ówczesnej szlachty większego 
problemu. Jak je rozumieć, tłu-
maczył na przykład kaznodzieja 
królewski Adrian Pikarski, który 
na sejmie 1672 r. „wywodził ob-
szernie, co to antemurale”. Jest 
nim Korona Polska, mająca piersi 
rycerstwa na obronę swych gra-
nic oraz dla ochrony i szerzenia 
religii katolickiej. Kiedy jednak 
jej obywatele zaniedbali się w 
swych obowiązkach, Bóg dotkli-
wie zmniejszył granice państwa. 
Jezuicki kaznodzieja czynił tu 
porównanie do losów Jerozolimy, 
która w podobny sposób została 
pokarana przez Boga. Punktem 
wyjścia do kazania był cytat z 
Pisma Świętego, a mianowicie 
przytoczony już werset z Izajasza.

Z kolei najwybitniejszy poeta 
szlacheckiego baroku, Wespazjan 
Kochowski, zgodnie z ówczesna 
maniera spolszczając antemurale 
na „antemurał”, określał w ten 
sposób samą Matkę Bożą, w Pie-
śni III swojego „Niepróżnującego 
próżnowania”, zatytułowanej w 
iście barokowy sposób jako „Ta-
ratantara albo pobudka do rycer-
stwa polskiego żeby ufności w 
Bogu pełni pośpieszali na odsiecz 

Kamieńcowi Podolskiemu”:

Królowa Polska, Sarmacyjej 
pani,

Tobie i nieba, morze i otchłani

Posłuszne zawsze, świetną słońce 
togą,

Miesiąc pod nogą.

Błogosławioną zową Cię narody,

Boś nam w kłopotach dana dla 
ochłody,

Ucieka się dziś pod Twój paiż 
mocny

Kraj nasz północny.

Widzisz to. Panno, jak Twoje ko-
ścioły

W bluźnierskie idą moschy lub 
popioły.

Uczyń, niech brzydki co się Tur-
czyn sroży,

Z srogości złoży.

Tyś jest szyk wojska, szyk nie-
ustraszony,

Tyś antemurał Polski niezwal-
czony,

O wieżo mocna i w tej naszej 
stronie

Nowy Syjonie.

Wraz z najpierw osłabieniem, 
a potem całkowitym upadkiem 
Rzeczypospolitej, jej rola jako 
antemurale stała się pieśnią prze-
szłości, podobnie jak i samo Chri-
stianitas, którego miałaby być 
osłoną.

Pognębiona rozbiorami Polska 
w oczach swoich mieszkańców 
stawała się, we w zasadzie bluź-
nierczy sposób, „Chrystusem na-
rodów”, który swoją męką miał 
przynieść „wyzwolenie” naro-
dom „ciemiężonym” przez ów-
czesnych monarchów. Inni szli 
jeszcze dalej, agitując za tym, by 
Polska stała się aktywnym lide-
rem wszelkich ruchów rewolucyj-
nych, w myśl zasady „za wolność 
naszą i waszą”.

Szczęśliwie jednak ten hańbiący 
okres w zasadzie dobiegł końca 
wraz z odzyskaniem przez Pol-
skę niepodległości w 1918 roku. 
Nasza Ojczyzna wróciła na swoje 
miejsce w Europie, musząc od-
powiedzieć sobie na pytanie, czy 
weźmie na siebie znów tę samą 
rolę – rolę przedmurza.

Oczywiście, sama idea nie była 
bynajmniej zapomniana przez 
123 lata niewoli. Już w przeded-
niu Wielkiej Wojny, gdy rosły na-
sze nadzieje na przynajmniej uzy-
skanie wyraźnie szerszej autono-
mii u boku któregoś z mocarstw, 
coraz chętniej wspominano nie 
cierpiętnictwo rozbiorów, lecz 
chwałę dawnej Rzeczypospoli-
tej. Już w czasie wojny, historyk 
Oskar Halecki, wówczas docent 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
dając wykład z cyklu „O przy-
czynach upadku Polski”, poruszył 
temat misji Rzeczypospolitej na 
Wschodzie: „Polska wyjątkowe 
w Europie zdobycze wolnościo-
we swej rycerskiej braci zaniosła 
[…] wśród liczne rzesze bojar-
stwa, uginające się pod ciężarem 
powinności służebnych i ograni-
czeń osobistych praw […]. Ideał 
przedmurza chrześcijaństwa, za-
chodniej kultury i wolności, który 
przyświecał pierwszym twórcom 
i szermierzom unii, kiedy szli w 

Witoldowe boje nad Worsklę lub 
nad Okę, wcieliła w sobie Polska, 
ich potomków, owiana zwycię-
skim szumem husarskich skrzy-
deł pod Kłuszynem i Chocimiem. 
Polska wreszcie uświęciła Wspól-
ną Rzeczpospolitą tym krzyżem, 
który Jadwiga zaniosła nad Wilię 
jako ryngraf obronny przed mie-
czem krzyżackim, który Skarga 
ukazywał Rusi w imię jedności 
Kościoła Bożego”.

Możliwość ponownej realiza-
cji tej szczytnej roli pojawiła się 
jednak dopiero, co oczywiste, po 
odzyskaniu niepodległości – z 
tym, że w międzyczasie w istot-
ny sposób zmienił się przeciwnik, 
przed którym Polska miała osła-
niać Europę. Islam został wła-
ściwie wypchnięty z kontynen-
tu, poza przyczółkiem tureckim 
wokół Adrianopola, należącym 
zresztą do państwa oficjalnie bez-
wyznaniowego i prowadzącego 
antyreligijną politykę, czy margi-
nalnymi enklawami Albanii czy 
należącej zresztą do Jugosławii 
(początkowo nazywającej się 
Królestwem Serbów, Chorwatów 
i Słoweńców) Bośni. Zagroże-
niem przestała być również schi-
zma wschodnia, jej miejsce zajął 
jednak dużo groźniejszy wróg – 
rewolucja bolszewicka.

Argument konieczności wspie-
rania przez Zachód Polski jako 
pierwszej linii oporu przez na-
porem sowieckim został zresztą 
właściwie od razu podchwycony 
przez reprezentantów odradza-
jącego się państwa polskiego na 
arenie międzynarodowej. Już w 
czasie konferencji paryskiej Ro-
man Dmowski miał powiedzieć 
„Polska […] jest obecnie jedyną 
zaporą dla bolszewizmu i zamie-
rza być jedynym czynnikiem blo-
kującym Niemcom kontrolę nad 
Rosją” – tak jego słowa zanoto-
wał Charles Seymour, profesor 
Uniwersytetu Yale, rzeczoznawca 
delegacji amerykańskiej na kon-
ferencję pokojową, zajmujący się 
problemem przyszłości Austro-
-Węgier. Podobnego zwrotu użył 
również Józef Piłsudski, w lutym 
1921, odpowiadając w Paryżu na 
przemówienie powitalne prezy-
denta Republiki Francuskiej Ale-
xandre’a Milleranda. Naczelnik 
Państwa Polskiego wprost powo-
łał się na ideę Polski jako „przed-
murza Zachodu” i mówił o jej 
„misji cywilizacyjnej” na Wscho-
dzie, analogicznej do tej, jaką 
Francja wypełniała na Zachodzie.

Oczywiście, stosunek zachodnich 
mocarstw do nowo odrodzone-
go państwa nie był, delikatnie 
mówiąc, jednoznaczny, niemniej 
i wśród jej przedstawicieli zna-
leźli się tacy, którzy świadomi 
byli położenia i roli Polski. Naj-
głośniejszym z nich był z pew-
nością brytyjski dyplomata, szef 
alianckiej misji do Polski, lord 
Edgar Vincent D’Abernon, który 
w swojej książce Osiemnasta de-
cydująca bitwa w dziejach świata 
wyraził przekonanie, że w wy-
padku klęski polskiej armii pod 
Warszawą w 1920 roku „nie tylko 
chrześcijaństwo otrzymałoby cios 
druzgocący, ale samo istnienie 
zachodniej cywilizacji zostałoby 
zagrożone. Bitwa pod Tours [zna-
na bardziej jako bitwa pod Po-
itiers, w której wojska Franków 
dowodzone przez Karola Młota 
rozbiły w 732 roku armię muzuł-
manów z Andaluzji] uratowała 
naszych brytyjskich przodków 
i galijskich sąsiadów od jarzma 
Koranu, prawdopodobne jest, iż 
bitwa warszawska ocaliła Europę 

Środkową i część zachodniej od 
bardziej brzemiennego przewro-
tem niebezpieczeństwa – od fana-
tycznej tyranii Sowietów”.

Co ciekawe, nawet ci nieprzy-
chylni wobec Polski byli skłonni, 
acz bez satysfakcji, przyznać ko-
nieczność uznania jej ówczesnej 
roli. Tak miał stwierdzić nawet 
sam Gustav Stresemann, minister 
spraw zagranicznych Rzeszy We-
imarskiej, znany ze swoich anty-
polskich przekonań, w rozmowie 
z jednym z dyplomatów francu-
skich, przyznając że w interesie 
Niemiec niewątpliwie leży kon-
solidacja Polski, która jest „ba-
rierą antybolszewicką”. Zapewne 
należy to odczytywać w kontek-
ście niemieckiego planu Mitte-
leuropy, zakładającego istnienie 
szeregu podporządkowanych 
Niemcom państewek w Europie 
Środkowej, odgradzających je od 
Rosji. Udział Polski w takim blo-
ku byłby uzależniony od znacz-
nych ustępstw terytorialnych na 
rzecz Rzeszy. Niemniej warto 
zauważyć, że mimo tej niechęci 
Niemcy byli świadomi roli Polski 
jako zapory przeciwko Sowietom.

Rzecz jasna, odwołania do idei 
antemurale pojawiały się w wy-
powiedziach ówczesnych hierar-
chów Kościoła Katolickiego w 
Polsce. Prawdopodobnie jednym 
z pierwszym hierarchów, któ-
ry się do niej wyraźnie odwo-
łał, był arcybiskup warszawski i 
były członek Rady Regencyjnej, 
kardynał Aleksander Kakowski. 
Przy okazji przekazania mu w 
Rzymie przez papieża Benedykta 
XV tak zwanej Świecy Jozafata, 
znanej również jako Świeca Nie-
podległości lub Świeca Piusowa, 
powiedział w okolicznościowym 
przemówieniu: „Niechże świeca 
umieszczona w Katedrze Świę-
tojańskiej w Warszawie będzie 
symbolem zadania historycz-
nego naszego narodu: że jak w 
przeszłości tak i na przyszłość 
mamy nieść światło cywilizacji 
chrześcijańskiej i kultury europej-
skiej na Wschód, mamy być tejże 
cywilizacji wałem ochronnym, 
słowem przedmurzem chrze-
ścijaństwa przeciwko zapędom 
barbarzyńskim Wschodu”. Uro-
czystość ta miała miejsce 4 stycz-
nia 1920 roku, sama świeca była 
jednak znacznie starsza, bowiem 
ofiarował ją polskim katolikom 
papież Pius IX podczas powstania 
styczniowego, w związku z kano-
nizacją Jozafata Kuncewicza, jed-
nego z głównych orędowników 
unii brzeskiej wśród duchownych 
obrządku wschodniego w XVI i 
XVII wieku. Decyzją Benedykta 
XV świeżo powołany do Kole-
gium Kardynalskiego ordynariusz 
warszawski zabrał ją ze sobą 
z przeznaczeniem dla kościoła 
katedralnego w stolicy. Obec-
nie znajduje się ona w Świątyni 
Opatrzności Bożej.

 Również i duchowni krajów za-
chodnich uznawali doniosłą rolę 
Rzeczypospolitej. W książce „Les 
évêques français en Pologne” 
księdza Alfreda Baudrillarta, bę-
dącej pokłosiem pielgrzymki bi-
skupów francuskich, na czele z 
kardynałem-arcybiskupem Pary-
ża Louisem-Ernestem Dubois, do 
Polski w 1924., znalazły się słowa 
o Polsce jako właśnie „barierze” 
między Zachodem a Wschodem, 
a miała to być „solide barrière 
de quarante millions d’hommes”. 
Polska słaba jest stałym niebez-
pieczeństwem, Polska silna zaś 
trwałą gwarancją pokoju – powta-
rzali biskupi francuscy.

Dzisiaj, być może jak nigdy, Pol-
ska powinna sobie zadać pyta-
nie, jaka jest dziejowa rola. Czy, 
niczym w XIX wieku, chce być 
awangardą demokracji i libe-
ralizmu? Komunizm sowiecki 
wprawdzie już dawno upadł, ale 
nadal wielu nas straszy widmem 
rosyjskiej inwazji, czy opowiada 
o rzekomych obowiązkach wy-
nikających z faktu graniczenia z 
Białorusią, nazywaną „ostatnią 
dyktaturą w Europie”. Co gor-
sza, wielu myślicieli i polityków 
mainstreamowej prawicy zdaje 
się wierzyć, że jako kraju leżące-
go przy wschodniej granicy tak 
Unii Europejskiej, jak i NATO, 
naszym posłannictwem jest nieść 
światło cywilizacji „zachodniej” 
na Wschód, co miałoby oznaczać 
angażowanie się w różne nieprze-
myślane awantury na Ukrainie 
czy we wspomnianej już Białoru-
si, w celu zaprowadzenia i umoc-
nienia w nich demokracji liberal-
nej.

A przecież nie taka była histo-
ryczna rola Polski, która nie była 
przedmurzem żadnego nieokre-
ślonego „Zachodu”, lecz chrze-
ścijaństwa, czy, mówiąc konkret-
niej, katolicyzmu. Oczywiście, 
dzisiaj jesteśmy w stokroć trud-
niejsze sytuacji niż być może kie-
dykolwiek w naszej historii: tak 
zwana III Rzeczpospolita, jak-
kolwiek nie jest nawet oficjalnie 
krajem katolickim, jest mimo to 
chyba najbardziej katolickim kra-
jem całej Europy, czy to z ducha 
jej praw, czy jej mieszkańców, 
by nie rzec wręcz, że jedynym 
krajem wciąż katolickim (oprócz 
może malutkiego Liechtensteinu). 
Tym samym już nie przedmurze, 
chroniące z jednej tylko strony, 
czy nawet z dwóch, niczym w 
międzywojniu, między Sowieta-
mi a nazizmem, lecz bastion czy 
reduta, otoczona zewsząd.

 Tym większa spoczywa na nas 
odpowiedzialność – najpierw, by 
zachować to, co jeszcze w Polsce, 
relatywnie łagodnie dotkniętej 
najgorszymi skutkami tak zwanej 
reformy soborowej i równocze-
snej jej rewolucji obyczajowej, tli 
się z depozytu wiary – ale prze-
cież na tym nie można poprze-
stać. Dziś nie można być już tylko 
murem, szańcem, lecz hufcem 
zaczepnym, harcownikami, for-
pocztą, iskrą, która roznieci ogień 
tam, gdzie jeszcze tli się żar, lub 
choć został jakikolwiek opał.

 Ktoś może powiedzieć, że to za-
danie trudne, niemal niemożliwe. 
Nawet gdyby się z tym zgodzić, 
to trzeba jednak zarazem zastrzec, 
że ono konieczne, a więc i możli-
we. W czym nam dopomóż Panie 
Boże i nasi Święci Patronowie!

 Pisząc ten tekst posiłkowałem się 
dwoma arcyciekawymi artykuła-
mi naukowymi, do których lektu-
ry zachęcam:

 – profesora Janusza Tazbira – Od 
antemurale do przedmurza, dzieje 
terminu

 https://rcin.org.pl/Content/38080/
WA303_39385_A512-29-1984-
OiR_Tazbir.pdf

 oraz

 – profesora Marka Kornata – Od-
rodzenie idei Polski jako „przed-
murza” cywilizacji Zachodu w II 
Rzeczypospolitej. Opinie własne i 
cudzoziemskie

 http://www.kliopolska-ihpan.
edu.pl/images/2018-TomX/07_
Kornat.pdf
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Tekst ten poświęcam Romie, 
niemowlęciu zesłanemu do 
Kazachstanu.
W odpowiedzi na poprzedni 
wpis napisała dzisiaj:
Mnie wywieziono z dworu mego 
Dziadka,  miałam 4 miesiące, 
Mamusia 22 lata , PraBabcia 
miała chyba 88-90 lat i Dziadek 
mąż córki PraBabci chyba z 70. 
Nas wywieźli o 3ciej rano 10 go 
Stycznia, w 1940 roku. Byliśmy 
w Kazachstanie, 2 i pół do 3ch 
lat.
Tatuś Kapitan Rom Michnie-
wicz walczył kolo Warszawy 
przeciw Niemcom …potem z 
Andersem we Włoszech etc 
etc…Wyjechaliśmy z Armią An-
dersa do Persji…potem Syrii, 
Libanu, Europy-przez Węgry i 
do Anglii…potem do Włoch i 
Francji mierząc do Polski, ale 
niestety Komunizm był wówczas 
w Polsce, wiec pojechaliśmy do 
Nowej Zelandii…potem do Au-
stralii…i tu ja przyjechałam na 
wyższe studia w Ann Arbor Uni-
wersytecie w Michigan, USA…i 
tu już zostałam… Odwiedzałam 
Rodziców w Australii aż do ich 
śmierci …co drugi rok… Tak to 
było życie  SYBIRACZKI….
Romy Michniewicz-King.
 
Roma pozostała Polką w USA, 
ustawicznie działała  jako amba-
sador polskości. Czas wygnania 
poza Ojczyznę poświęcała krze-
wienie pamięci o Polsce wśród 
Polonii i amerykańskiego śro-
dowiska, organizowała występy, 
uroczystości, spotkania i  rekla-
mowała je własnym sumptem, 
spotkałam ją cztery lat temu w 

Warszawie, wciąż to czyniła 
coraz bardziej samotna w tym. 
Jej wielki szacunek do Rodziny 
wyrażony pisaniem dużą literą 
słów Mamusia, Tatuś…takie to 
było wychowanie pokolenia 
wymordowanej polskiej inte-
ligencji.
 
A co czynią przedstawiciele 
polskich placówek dyploma-
tycznych? Czy zostało wysłane 
im przez zatrudniające ich MSZ 
zalecenie uczenia rocznicy wy-
wózki 10 lutego 1940? 
Na czym polega przewaga Ży-
dów? Na tym, że chcą i potra-
fią o swoim nieszczęściu opo-
wiadać, choć było ono cząstką 
tego co wydarzyło się podczas II 
wojny światowej, podczas której 
zginęło kilkadziesiąt milionów 
ludzi- z rozmowy ks. profesora 
Waldemara Chrostowskiego  z 
Grzegorzem Górnym.
 
Marian Mikołaj Jonkajtys Na 
zesłaniu w Kazachstanie
Zapamiętałem i opowiadam 
1940-1946
Kazachstan, Miejsce zesłania
7 maja 1940 roku dojechaliśmy 
do miejsca przeznaczenia. Cię-
żarówki zatrzymały się w cen-
trum Siewiernego, obok dwóch 
równolegle do siebie postawio-
nych piętrowych budynków z 
czerwonej cegły, zwanych, jak 
się później dowiedzieliśmy kar-
kasami. Przed nimi stali przed-
stawiciele dyrekcji. 
Nie wolno było schodzić z „ma-
szyny” (ciężarówki), dopóki nie 
sprawdzono nazwisk wpisanych 
na listach. Następnie polecono 

nam wyładować i przenieść ba-
gaże do wskazanego pokoju na 
parterze jednego z tych „okaza-
łych” domów. Pokój miał jed-
no okno i około 20 m2. W tym 
jednym pokoju zakwaterowano 
rodziny: panią Brajczewską 
z trójką dzieci, w tym z kilku-
miesięcznym Januszem, panią 
Załuskową z dwoma synami, 
panią Szymanowską z jej ma-
łym Jureczkiem, Stacha Szko-
dzińskiego z bratem Kazikiem 
i nas, tzn. Edka, Jadzię, Ziutkę 
i mnie, razem 15 osób, w tym 
dwa niemowlaki.
(…) 23 maja przed południem 
przyszedł Kazach z biura sow-
chozu i powiedział, żeby na-
sze rodziny, tzn. Jonkajtysów i 
Szkodzińskich, były gotowe na 
wyjazd do Ogrodów. 
(…)Woły bardzo powoli ciągnę-
ły wóz, tak że te parę kilome-
trów od przeprawy do „osiedla” 
jechaliśmy dłużej, niż trwała 
jazda ciężarówką. W tym czasie 
poznaliśmy bliżej naszych „wo-
zaków”. W kraju byli rolnikami, 
ich rodziny wywieziono, tak jak 
i nas, 13 kwietnia.
Pan Józef Kamiński (lat 60) 
- wdowiec zesłany ze swymi 
dziećmi - dwiema córkami: 
Bronisławą (lat 22) i Jadwigą 
(lat 20) oraz synami: Józefem 
(lat 16) i Stanisławem (lat 14), 
oraz dwiema siostrami w wieku 
60-65 lat. Drugi pan to Halicki, 
imienia nie pamiętam, wywie-
ziony w wieku 30 lat z żoną i 
kilkuletnim synkiem.
Ziemna chata
Gdy przyjechaliśmy na miejsce, 
było już bardzo ciemno. Naszej 

rodzinie wskazano chatę. Rozła-
dowaliśmy się po ciemku, a ro-
dzina Szkodzińskich pojechała 
dalej. Nasza chata wyglądała jak 
jakaś góra ziemi z małym otwo-
rem wejściowym, zupełnie jak 
nora. Zaczęliśmy wnosić nasze 
bagaże do chaty. Mama i Edek 
poszli pierwsi. Drzwi były ni-
skie zarówno w sieni, jak i da-
lej w izbie. Mama, uprzedzona 
przez Edka, przeszła bez proble-
mu przez pierwsze, ale już przy 
drugich za wcześnie wyprosto-
wała się, uderzyła o belkę nad 
drzwiami, upadła i straciła przy-
tomność
Edek starał się pomóc, a Jadzia 
szybko odszukała w naszych 
bagażach świecę i rozświetliła 
wnętrze. Na szczęście było to 
tylko zamroczenie i po wypiciu 
wody z butelki mama odzyska-
ła sprawność, ale potem już nie 
wychodziła. My dzieci nie mu-
sieliśmy się schylać, przenosząc 
bagaże, ale trzeba było bardzo 
uważać, bo przy nikłym świetle 
świecy i nierówności podłogi o 
upadek było nietrudno.
Umęczeni wnoszeniem naszych 
rzeczy, oszołomieni widokiem 
ciemnych ścian, sufitu z gałęzi, 
bez jedzenia pokładliśmy się do 
snu w ubraniu na nasze toboły, 
przykrywając się kocami. Szyb-
ko wszyscy zasnęliśmy, lecz na 
krótko. Z sufitu-pułapu zaczę-
ły spadać pluskwy, a z podłogi 
pchły rozpoczęły swoje harce. 
Przybył nowy transport ludzkiej 
krwi, więc pracy miały dużo i 
wyżerkę dobrą. My zmuszeni 
zostaliśmy do walki z tym ro-
bactwem. Noc była zarwana, ale 

że latem noce są krótkie, to ja-
koś to przeszło. Byliśmy niemi-
łosiernie pokąsani, wieczorem 
nad rzeką przez komary, a teraz 
przez pluskwy i pchły. Kiedy 
sobie o tym przypominam, choć 
minęło sporo lat od tego dnia i 
nocy, to zawsze odczuwam swę-
dzenie skóry i czuję zapach plu-
skiew.
Zaczęło świtać i przez małe 
okienko i wyrwę w szczytowej 
ścianie wpadły pierwsze pro-
myki słońca. Ujrzeliśmy wów-
czas, najpierw niezbyt wyraź-
nie, wnętrze naszej izby. Widok 
był okropny; ściany z ziemi, 
nieotynkowane, sufit z gałęzi 
stanowiący jednocześnie dach, 
niezbyt starannie obłożony dar-
niną, bo przez dziury widać było 
niebo. Podłoga - klepisko z licz-
nymi nierównościami, drzwi z 
desek nieheblowanych, zbitych 
niezbyt starannie, ze szpara-
mi, bez klamek, a tylko z takim 
otworem na rękę. Na środku 
izby komin z małą płytą kuchen-
ną, bez fajerek i drzwiczek. Przy 
ścianie szczytowej spora kupa 
gnoju, słomy i trzciny.
 
W notatkach Edka natrafiłem 
na wiersz „Kazachskie Ogrody” 
napisany przez pana Kazimierza 
Bednarza, mieszkańca Ogrodów 
od jesieni 1941 do lutego 1942 
roku. Przytaczam go w całości 
dla lepszego zrozumienia, jak 
mieszkali ludzie w Ogrodach.
Kazachskie Ogrody
Nie ma jak to w Ogrodach,
Życie płynie nam w wygodach 
Z darnej ziemi mamy chatki,
A w nich wielkie niedostatki.
A podłoga to, o dziwo,
Opuść oczy, popatrz żywo,
Czarna ziemia, góry, doły.
Są wąwozy i parowy.
W chatkach sufit razem z da-
chem,
Gdzie żyjemy wciąż pod stra-
chem,
Bo jak kiedyś przyjdą deszcze.
Będą pływać nasze wieszcze.
W oknach szyby są nie wszę-
dzie,
Bo tymczasem siano będzie,
A to siano całe lata,
Gnije w oknach w naszych cha-
tach.
Ściany pięknie malowane,
Kiziak w deseń układany.
Deseń prawie wyśmienity,
Wykonany przez kobity.
I konstrukcja pieców dziwna,
Nie ma drzwiczek, nie ma szyb-
ta,
A do zakrycia komina 
Służy w woreczku glina.
Z gliną trzeba biec na dach 
Gdy mróz chwyciże aż strach 
Aby chociaż tam od góry,
Zakryć komineczku dziury.
Przez drzwi również wiatr wie-
je,
Ale człowiek ma nadzieję,
Że jak je obłoży sianem 
To się zaśnie, choć nad ranem.

Tak, to było życie SYBIRACZKI…niemowlęcia 
zesłanego do Kazachstanu
Bożena Ratter
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W krwawym zakolu Krycińskiego.Cz.5
Stanisław Kryciński ,,Pogórze Przemyskie w krwawym zakolu Sanu”, 
wydawnictwo Libra, Rzeszów 2020. 
Stanisław Żurek
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Michał Huk (1889 – 1980) - ka-
płan greckokatolicki ur. w Po-
ździaczu pow. Przemyśl, wy-
święcony w 1916 r., żonaty. Ad-
ministrator w Pawłokomie pow. 
Brzozów (1917–1921), następnie 
proboszcz w Iskaniu pow. Prze-
myśl (1921-1945). Przed wojna 
oskarżany przez władze polskie 
o działalność antypaństwową. W 
1930 roku aresztowany za przy-
należność do OUN. Od 1943 r. 
zaangażowany w tworzenie ukra-
ińskiej samoobrony. Brał udział 
w walkach polsko-ukraińskich. 
Aresztowany 23 II lub 13 III 1945 
r. przez funkcjonariuszy PUBP 
Przemyśl, oskarżony o nawoły-
wanie w okresie
okupacji niemieckiej do wstę-
powania do SS „Galizien” oraz 
agitację wstępowania w szeregi 
UPA. Jego trzej synowie byli w 
podziemiu ukraińskim (Mirosław 
–Taras „Gregor”, „Kosacz” był 
okręgowym prowadnikiem OUN, 
Bohdan – Zenobi „Skała” był le-
karzem UPA, Jewgien „Rubikon” 
był referentem SB). Skazany 
na 10 lat więzienia. Zwolniony 
w 1953 r. Mieszkał na Dolnym 
Śląsku ( AIPN-Rz-107/683. Akta 
sprawy przeciwko Szewczuk Wa-
sylowi i Markiw Teodorowi, s. 
30; Z. Konieczny, Polacy i Ukra-
ińcy na ziemiach obecnej Polski 
w latach 1018 – 1947, Przemyśl 
2010, s. 227) 
5 października 1945 r. we wsi 
Brzuska koło Birczy pow. Prze-
myśl upowcy obrabowali i spa-
lili wieś oraz zamordowali 13 
Polaków, których do pozostania 
we wsi namówił greckokatolicki 
ksiądz Oleksy Bilik zapewniając, 
że nic im nie grozi. Tymczasem 
współpracował on z OUN-UPA 
(Siekierka..., s. 126; lwowskie). 
We wsi Komańcza pow. Sanok: 
„5 kwietnia 1946 roku, podod-
dział Wojska Polskiego dokonał 
rewizji na plebani grekokatolic-
kiej, w której znalazł 4 ukrywa-
jących się banderowców oraz 
kilka sztuk broni. Spalono ple-
banię i jej budynki gospodarcze 
oraz zastrzelono 4 banderowców i 
proboszcza grekokatolickiego Iła-
riona Węgrzynowicza oraz jego 
dorosłego syna” (Siekierka..., s. 
947; lwowskie).
Ks. Józef Marecki: ”Duszpasterze 
rusińscy akceptowali jawne pro-
pagowanie ukraińskiego nacjo-
nalizmu, wspierali jego „aposto-
łów”. Geneza takiego zachowania 
sięgała lat wcześniejszych. Zna-
czącą rolę budzeniu świadomości 
patriotycznej a też i nacjonali-
stycznej wśród Ukraińców odgry-
wał metropolita A. Szeptycki. W 
czasie II wojny światowej ducho-
wieństwo greckokatolickie – jak 
wiadomo – nie bez zachęty swo-
ich przełożonych popierało bez-
pośrednie czystki etniczne na te-
renie Wołynia, tarnopolszczyzny i 
na pozostałych terenach ziem po-
łudniowo-wschodniej II Rzeczy-
pospolitej. Duchowni zachęcali 
do wstąpienia do dywizji SS Ha-
łyczyna, współpracy z Niemcami 
oraz zasilania szeregów UPA. 
Liczne świadectwa potwierdzają 
uroczyste, w greckokatolickich 
a niekiedy prawosławnych cer-
kwiach, poświęcenie broni i na-
rzędzi mordów. Z namaszczenia 
metropolity A. Szeptyckiego od-
działy Ukraińskiej Powstańczej 

Armii otrzymały kapelanów, któ-
rzy byli głównymi propagatorami 
czystek etnicznych”. (www.pol-
skiekresy.pl; 23.11.2008).  

Tak działo się nie tylko na Pod-
karpaciu ale na terenie całych kre-
sów południowo-wschodnich. 
Nocą z 17 na 18 września 1939 
roku we wsi Sławenczyn, pow. 
Podhajce, bojówka OUN ograbi-
ła i spaliła zagrody polskie mor-
dując 85 Polaków. „Z opowia-
dań ocalałych mieszkańców wsi 
wiem, że napad rozpoczęli oni 
od uroczystej mszy w cerkwi, w 
której miejscowy ksiądz greko-
katolicki poświęcił przeznaczone 
do mordowania Polaków karabi-
ny, kosy, widły, siekiery i noże, 
głosząc „żeby żniwa były obfite”.  
(Janina Mazur; w:  Komański 
Henryk, Siekierka Szczepan: Lu-
dobójstwo dokonane przez nacjo-
nalistów ukraińskich na Polakach 
w województwie tarnopolskim 
1939 – 1946; Wrocław 2004., s. 
760). 
We wsi Germakówka pow. Borsz-
czów z prywatnych lekcji wracała 
Danuta Kosowska: „Nagle usły-
szałam pieśni śpiewane po ukra-
ińsku, w których słowa refrenu 
brzmiały: „Smert! Smert Lacham, 
komunistom i Żydom!”. Ze stra-
chu cofnęłam się i ukryłam w 
zaroślach. Zobaczyłam, jak głów-
ną drogą idzie liczna procesja 
odświętnie ubranych Ukraińców 
niosących chorągwie cerkiewne 
i krzyż, z księdzem ruskim na 
czele. Każdy z nich niósł jakieś 
pokaźne zawiniątko w białej chu-
ście. Jak się potem dowiedziałam 
była to ziemia z własnego pola, z 
której przy cerkwi usypano duży 
kopiec, jako symbol pogrzebania 
władzy Polaków i powstania „Sa-
mostijnej Ukrainy”. To wydarze-
nie bardzo mną wstrząsnęło. Swo-
im, wtedy dziecięcym rozumem, 
myślałam i byłam o tym przeko-
nana, że idący z tą procesją zabi-
ją każdego napotkanego Polaka. 
/.../ Każdy nowy dzień przynosił 
zatrważające wieści o mordach i 
okrutnym postępowaniu Ukraiń-
ców wobec Polaków. Z cerkiew-
nych ambon popi prawosławni i 
księża grekokatoliccy podsycali 
nienawiść do Polaków, cytując 
wersety z Biblii o potrzebie „wy-
plewienia kąkolu z pszenicy”, a 
tym kąkolem według nich, byli 
Polacy”  (Danuta Kosowska). We 
wsi Chorłupy pow. Łuck: „20 lip-
ca 1941 r. podczas otwarcia cer-
kwi w Chorłupach, /.../ duchowny 
prawosławny Petroszczuk wygło-
sił kazanie mówiąc: „Lachiw i ży-
diw wyrizaty, czechiw wysłaty w 
Czechiju, bilszowykiw ne pustyty, 
a nimci sami pijdut’ i ostanet’ sia 
samostijna Ukrajina” ( Siemaszko 
Władysław, Siemaszko Ewa: Lu-
dobójstwo dokonane przez nacjo-
nalistów ukraińskich na ludności 
polskiej Wołynia 1939 – 1945; 
Warszawa 2000, s. 580).  
We wsi Pawłów pow. Radzie-
chów: „Wkroczenie wojsk nie-
mieckich w czerwcu 1941 r. spo-
wodowało radykalną zmianę w 
poglądach Ukraińców. /.../ Ukra-
ińcy przejęli całą terenową admi-
nistrację i utworzyli posterunki 
ukraińskiej policji. Rozpoczęła 
się akcja propagandowa prze-
ciwko Polakom. Do niej włączył 
się aktywnie miejscowy ksiądz 

grekokatolicki, Wasyl Dawido-
wicz, który podczas kazań zaczął 
budzić nienawiść do Polaków, 
głosząc hasła: „Ukrainy bez Po-
laków”, „Ukrainy tylko dla Ukra-
ińców”. (Antoni Grzeszczuk; w: 
Komański..., s. 807). 
„Niezwłocznie po zmianie oku-
pantów w 1941 roku, w miesiącu 
lipcu przyjechał do naszej wsi 
ze Skomoroch ksiądz ukraiński i 
wspólnie z naszym księdzem, też 
ukraińskim, odprawili w cerkwi 
mszę. Przyjezdny pop odczytał z 
ambony orędzie biskupa Andrze-
ja Szeptyckiego ze Lwowa, tak 
przynajmniej opowiadał. Z orę-
dzia tego zapamiętałem powie-
dzenie, że nadszedł czas, ażeby 
plewić kąkol z pszenicy. Należa-
ło to rozumieć: mordowanie Po-
laków” (Stanisław Zalewski ze 
wsi Dytiatyn pow. Rohatyn; w: 
Jastrzębski: ..., s. 299, stanisła-
wowskie).
23 września 1941 roku metropo-
lita Andrzej Szeptycki w liście do 
Adolfa Hitlera pisał:
„Jego Wysokość Fuhrer Wielkiej 
Rzeszy Niemieckiej – Adolf Hi-
tler.
Wasza Ekscelencjo!
Jako zwierzchnik katolickiej 
Cerkwi, przekazuję Waszej Eks-
celencji serdeczne poważania z 
okazji zajęcia stolicy Ukrainy, 
zlotowierzchniego miasta nad 
Dnieprem – Kijowa.... Widzimy 
w Panu, niezwyciężonego wodza 
niezrównanej i sławnej Armii 
Niemieckiej. Sprawa zniszczenia 
i wykorzenienia bolszewizmu, 
jaką Pan, jako Fuhrer Wielkiej 
Rzeszy Niemieckiej przyjął za 
cel w tym pochodzie, zaskarbia 
Waszej Ekscelencji wdzięczność 
całego chrześcijańskiego świata. 
Ukraińska Cerkiew grekokato-
licka wie o historycznym zna-
czeniu potężnego ruchu Narodu 
Niemieckiego pod Pańskim kie-
rownictwem. Będę się modlił do 
Boga o błogosławieństwo zwy-
cięstwa które się stanie rękojmią 
trwałego pokoju dla Waszej Eks-
celencji, Armii Niemieckiej i Nie-
mieckiego narodu.
Z osobistym szacunkiem. Andrzej 
hrabia Szeptycki – metropolita.”
W październiku 1944 roku metro-
polita Szeptycki w liście do Józe-
fa Stalina pisał:
„Po zwycięskim pochodzie od 
Wołgi do Sanu, przyłączyliście na 
nowo zachodnie ukraińskie zie-
mie do Wielkiej Ukrainy (USRR). 
Za spełnienie tych testamental-
nych pragnień i zmagań „Cały 
świat chyli czoło przed Wami (...) 
Ukraińców, którzy od wieków 
uważali się za jeden naród i chcie-
li być zjednoczeni w jednym pań-
stwie, składa Wam naród ukraiń-
ski serdeczne dzięki. Te światłe 
pociągnięcia wywołały i w naszej 
Cerkwi nadzieję, że Cerkiew jak i 
cały naród znajdzie w ZSRR pod 
Waszym przewodem pełna swo-
bodę pracy i rozwoju w dobroci i 
szczęściu”.

W połowie 1942 roku za pośred-
nictwem ks. greckokatolickiego 
Osypa (Józefa) Kładocznego (se-
kretarza arcybiskupa Szeptyckie-
go) Delegat Rządu na Kraj Jan 
Piekałkiewicz usiłował dojść do 
porozumienia z władzami OUN, 
aby wypracować wspólne stano-

wisko dotyczące spraw polsko-
-ukraińskich. Jerzy Lerski, wysła-
ny z misją od Naczelnego Wodza 
i Premiera do władz Polskiego 
Państwa Podziemnego, pisze w 
książce Emisariusz Jur, że miał 
przewidziane rozmowy z metro-
politą Andrzejem Szeptyckim 
we Lwowie. „Chodziło o wspól-
ną deklarację polsko-ukraińską 
apelującą o zawieszenie broni i 
jeden bratni front wobec wspól-
nych nieprzyjaciół. Delegat Rzą-
du ustosunkował się sceptycznie 
do tego projektu. Rozmowy z 
Ukraińcami podjęte niedawno w 
Warszawie fatalnie się urwały, 
bowiem przedstawiciel polskiego 
podziemia adwokat Mieczysław 
Rettinger (nie mylić z londyńskim 
doktorem Józefem Rettingerem) 
wydany został na placu Unii Lu-
belskiej przez dwóch przysłanych 
ze Lwowa popów w ręce Gesta-
po. Musiałem więc złożyć oficer-
skie słowo honoru, że do swojego 
miasta rodzinnego nie pojadę. 
Byłem niepocieszony” (Jerzy 
Lerski: Emisariusz Jur, Warszawa 
1989, s. 89). „M. Stepaniak zeznał 
później, że Polaków wydał Niem-
com ks. Kładocznyj, co usłyszał 
od Łebedia, Matły i członków 
polskiej Delegatury. Nie udało 
się dotąd zweryfikować hipotezy, 
że ks. Kładocznyj zadenuncjował 
też Delegata Rządu na Kraj Jana 
Piekałkiewicza, aresztowanego w 
lutym 1943 r.” (G. Motyka, Ukra-
ińska partyzantka 1942 – 1960, 
„przypis” na s. 364). 30 grudnia 
1942 roku w Warszawie w wy-
niku donosu ks. Kładocznego 
gestapo aresztowało 6 Polaków: 
inż. Żurowskiego wraz z żoną i 
3 córkami oraz sekretarkę firmy 
Leszczków. Osoby te pochodziły 
ze wsi Leszczków pow. Sokal. 
Inż. Żurowskiego zamordowało 
gestapo, jedna z córek zginęła w 
obozie koncentracyjnym na Maj-
danku, sekretarka zaginęła bez 
wieści osadzona na Pawiaku. 
W styczniu 1943 roku we wsi 
Szwejków pow. Podhajce zostali 
przez banderowców uprowadzeni 
i zamordowani dwaj Polacy: Wła-
dysław Łęski i Bronisław Skorc. 
„Wyroki te zatwierdzał duchow-
ny greckokatolicki ks. Onufren-
ko. Zostały one wydane na dużą 
grupę polskiej młodzieży” (Ma-
rian Wiązek; w: Komański..., s. 
770).
8 lutego 1943 roku we wsi Du-
bówka pow. Sarny: „Ósmego 
lutego po południu pop-kapelan 
spowiadał upowców, którzy na-
stępnie przyjęli komunię. Po tej 
uroczystości wszyscy w dwusze-
regu uklękli i podnieśli do góry 
swoją broń: karabiny, pepesze, 
strzelby, pistolety, granaty, dubel-
tówki, nagany, siekiery, topory i 
pikulce. Pop odmawiając modli-
twę, szedł w asyście komendan-
ta, błogosławił i kropił święconą 
wodą trzymaną w rękach broń 
przygotowaną na Lachiw w kolo-
nii Parośle. Po zakończonej uro-
czystości, pop-kapelan pobłogo-
sławił ich życząc im szczęśliwej 
wyprawy na Lachiw. Przerażający 
był to widok. Około stu czterdzie-
stu klęczących bandytów trzy-
mających w rękach różną broń 
(siekiery, topory) i idącego popa 
machającego ogromnym kropi-
dłem i błogosławiącego narzędzia 
zbrodni” (Antoni Przybysz: Z 
umęczonego Wołynia; Wrocław 

2001, s. 60). Następnego dnia we 
wsi Parośla pow. Sarny „pobłogo-
sławieni” upowcy „poświęcony-
mi” narzędziami zbrodni wymor-
dowali 175 Polaków.
W miasteczku Włodzimierzec 
pow. Sarny: „Od początku 1943 
r. duchowny prawosławny w cer-
kwi głosił, że Bóg nakazał zro-
bić koniec z Polakami, ponieważ 
ma powstać samostijna Ukraina” 
(Siemaszko..., s. 805).
We wsi Beremel pow. Dubno: 
„W okresie napadów i rzezi lud-
ności polskiej w 1943 r. plebania 
cerkwi była miejscem posiedzeń 
terenowego sztabu UPA, a du-
chowny prawosławny o nazwisku 
Gerus kierował pogromem Pola-
ków” (Siemaszko..., s. 55).
We wsi Rumno pow. Rudki pop 
Pasiczyński podczas kazań w cer-
kwi greckokatolickiej nawoływał: 
„już czas rozprawić się z Polacz-
kami! Już czas wziąć w ręce to-
pory i wyciąć w pień wszystkich 
tych, którzy są wrogami samo-
stijnej Ukrainy.” Cerkiew ta była 
centrum dowodzenia terenowego 
OUN-UPA (Siekierka..., s. 867; 
lwowskie).
W miasteczku Czerwonogród 
pow. Zaleszczyki: „ W 1943 r. 
księża grekokatolioccy i pra-
wosławni popi poświęcali w 
cerkwiach broń przeznaczoną 
do mordowania Polaków. Takie 
zdarzenie miało miejsce m.in. w 
Nyrkowie, gdzie poświęcali broń, 
diak Jacko Stachera, oraz popi: 
Świstol i Dmytro Wytrykusz” 
(Kasper Kazimierz Karasowski; 
w: Komański..., s. 899).
24 marca 1943 roku w miastecz-
ku Czartorysk pow. Łuck po we-
zwaniu do mordowania Polaków 
przez duchownych prawosław-
nych Ukraińcy zamordowali 17 
Polaków, w tym całe rodziny.
Jesienią 1942 roku we wsi Stare 
Koszary pow. Kowel w miejsco-
wej cerkwi duchowny prawo-
sławny poświęcił bochny chleba, 
które następnie były dzielone 
między wtajemniczonymi Ukra-
ińcami i rozprowadzane po całej 
parafii jako symbol przymierza 
w celu rozpoczęcia rzezi Pola-
ków. „W marcu 1943 roku we wsi 
Gończy Bród pow. Kowel w cer-
kwi odbyła się uroczystość przy-
jęcia wici chlebowych. Na ołtarzu 
umieszczone zostały trzy wieńce, 
trzy chleby i trzy świeczki przy-
niesione z innej wsi ukraińskiej, 
a duchowny prawosławny od-
czytał pismo nawołujące do wy-
mordowania Polaków. W piśmie 
zapowiadano, że popłyną czer-
wone rzeki i będą jeziora polskiej 
krwi. Następnie było dzielenie 
się chlebem, którego zjedzenie 
zapewnić miało zbawienie. Po-
zostałe okruszki zostały zmiecio-
ne i dodane do ciasta, z którego 
wypieczono dziewięć nowych 
chlebów, potem uwito dziewięć 
nowych wieńców i dodano dzie-
więć nowych świeczek. Całość 
po poświęceniu przez duchowne-
go prawosławnego na kolejnym 
nabożeństwie została przez dele-
gacje zawieziona do następnych 
wsi cerkiewnych. Do chlebów 
dołączone były pisma o tej samej 
treści” (Siemaszko, s. 332). 
 
Mogilno (Mohylno) pow. Wło-
dzimierz Wołyński: „Groźnym 
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sygnałem dla Polaków stało się 
usypanie przez Ukraińców kop-
ca przy cerkwi. Ziemię wozili 
sami Ukraińcy, Polaków nie an-
gażowano. Mówiono, że tam za-
kopano polski mundur, na kopcu 
postawiono krzyż. Miał to być 
„pogrzeb” państwa polskiego. 
W kwietniu 1943 roku zebrali 
się tam Ukraińcy na poświęce-
nie, którego dokonał przybyły 
specjalnie archirej. Adolf Szew-
czuk miał swoje zabudowania tuż 
przy cerkwi. Maria, żona Adolfa, 
skrycie podeszła przy stodole jak 
najbliżej zgromadzonych i stara-
ła się posłuchać, o czym mówio-
no. Usłyszała, zapamiętała i nam 
powtórzyła jedno zdanie z prze-
mowy prawosławnego archireja: 
„jednej nacji już nie ma (żydow-
skiej), jeszcze pozostała druga”. 
(Jadwigi Kozioł z d. Mroziuk; 
w: http://free.of.pl/w/wolynskie/
wspomnienia/mogilno-mroziuk_
jadwiga.html ). 
W maju 1943 roku we wsi Boro-
we duchowny prawosławny My-
chajło Symonowycz błogosławił 
na dziedzińcu cerkiewnym upo-
wców i poświęcił narzędzia ich 
zbrodni przed wyprawą na wsie 
polskie Rudnia Lwa i Staryki 
(Siemaszko..., s. 757). 
We wsi Sadów pow. Łuck: „W 
maju lub czerwcu 1943 r. duchow-
ny prawosławny święcił w cerkwi 
przyniesione przez Ukraińców 
siekiery, widły, noże w intencji 
wybicia wszystkich Polaków, by 
powstała wolna Ukraina”. 
We wsi Tuligłowy pow. Rudki: 
„W 1943 roku, w miejscowej 
cerkwi grekokatolickiej, w Zie-
lone Święta, bazylianin o. Zajić 
w swych kazaniach rozbudzał 
nienawiść do Polaków i podawał 
najprostsze rozwiązania proble-
mu polskiego: „wyrżnąć Polaków 
do nogi”. (Siekierka..., s. 832; 
lwowskie)
W maju 1943 roku we wsi Lu-
bitów pow. Kowel  Ukraińcy w 
cerkwi przyjmują „wici chlebo-
we” a pop prawosławny nawo-
łuje do mordowania Polaków. 
„W czerwcu 1943 r. w cerkwi w 
Siedliszczach (pow. Włodzimierz 
Wołyński) były święcone przez 
duchownego prawosławnego 
Kałynowśkiego narzędzia zbrod-
ni: siekiery, kosy, bagnety itp.”.  
(Siemaszko...., s. 781). 
20 maja 1943 r. „partyzanci ukra-
ińscy” we wsi Pustomyty pow. 
Równe z mieszkających tutaj 2 
rodzin zamordowali 6 Polaków, 
za pomocą noży, które duchow-
ny prawosławny poświęcił w tu-
tejszej cerkwi” (Siemaszko..., s. 
717).
W lipcu 1943 roku we wsi Twer-
dynie pow. Horochów: „Ukraińcy 
ustawili duży dębowy krzyż na 
usypanym wcześniej kopcu. Na 
uroczystości poświęcenia kopca 
i krzyża ku czci „odniesionego i 
przyszłego zwycięstwa”, odpra-
wionej przez czterech duchow-
nych prawosławnych, w której 
licznie uczestniczyli upowcy, 
młodzież ze swym nauczycielem 
i okoliczna ludność ukraińska, 
została poświęcona broń palna, 
siekiery i widły itp. narzędzia, a 
jeden z popów agitował do wytę-
pienia „Lachów” i komunistów”. 
(Siemaszko..., s. 170)  
14 lipca 1943 r., około godz. 14 
do wsi Kołodno Lisowszczyzna i 
Kołodno Siedlisko pow. Krzemie-
niec wjeżdża 300 upowców na 50 
furmankach i dokonuje rzezi co 
najmniej 516 Polaków. Do rzezi 
zachęcał pop prawosławny, a jego 
syn dowodził jedną z band UPA. 
Ukraińcy zniszczyli pałac i ko-
ściół sprzed 1789 roku. (Siemasz-
ko..., s. 437).
15 lipca we wsi Aleksandrówka 

pow. Kowel: „Konstanty Jeżyń-
ski, 17-letni chłopak, mieszka z 
rodziną we wsi Aleksandrówka. 
Do szkoły chodzi razem z kole-
gami Ukraińcami. Jego sąsiedzi 
są mili i bardzo przyjaźni. Sytu-
acja ulega zmianie w roku 1942. 
Nowy niemiecki okupant obiecu-
je wyzwoloną Ukrainę. Powstaje 
ukraińska administracja, poli-
cja, narodowy bank ukraiński w 
Łucku. Pewnego razu Konstanty 
stoi z kolegami w cerkwi. Słu-
cha przemówienia popa. „Bracia 
chrystijany Ukraińcy, waszym 
obowiązkiem jest rżnąć Polaków, 
a będzie niepodległa Ukraina. I na 
tę rzeź was błogosławię”, słyszy.” 
(www.ludobójstwo.pl).
29 sierpnia 1943 (prawosławne 
święto Wniebowzięcia NMP) we 
wsi Połapy pow. Luboml podczas 
uroczystości odpustowych w cer-
kwi prawosławnej pop poświęcił 
siekiery, noże i inne narzędzia 
zbrodni, które zostały użyte na 
„proklatych lachiw” następnego 
dnia podczas rzezi wsi Ostrów 
i Wola Ostrowiecka. W kazaniu 
mówił o „żniwach i wycinaniu 
kąkolu z pszenicy”. We wsi Sztuń 
pow. Luboml pop Pokrowśkyj 
dokonał w tamtejszej cerkwi 
poświęcenia noży, kos, sierpów 
i siekier i rozdał te narzędzia 
„wiernym synom prawosławia” 
do wymordowania nimi „Lachów 
co do łapy”. Tego samego dnia 
narzędzia zbrodni zostały użyte 
podczas rzezi ludności polskiej w 
kolonii Czmykos, a dzień później 
w Ostrówkach, Woli Ostrowiec-
kiej i innych miejscowościach. Z 
raportu Komendy Armii Krajowej 
Lwów „Rzezie wołyńskie”, spo-
rządzonego na przełomie lipca i 
sierpnia 1943 roku: „Pierwszo-
rzędną rolę propagandową peł-
nił kler ukraiński, nawołując do 
mordowania Polaków. „Dość już 
Lachy paśli się na ukraińskiej zie-
mi, wyrywajcie każdego pionka z 
korzeniami”. 

12 października 1943 r. we wsi 
Skoromochy Stare pow. Roha-
tyn banderowcy zamordowali po 
okrutnych torturach proboszcza 
ks. Tadeusza Strońskiego. Wśród 
morderców był syn greckoka-
tolickiego księdza, proboszcza, 
Sławko Niernyj. Jego ociec Wasyl 
Niernyj był inicjatorem mordów 
w okolicy. Jeden z morderców 
ubrany był w sutannę zamordo-
wanego we wsi Bybło ks. Wierz-
bowskiego. (Siekierka..., s. 410, 
stanisławowskie).
We wsi Zaleszany pow. Sarny 
Ukraińcy z polecenia miejscowe-
go duchownego prawosławnego 
zamordowali 2 rodziny polskie: 
6-osobową Aleksandra Fiendlisza 
i 5-osobową Józefa Kopija.
W liście z 15 listopada 1943 roku 
greckokatolicki metropolita arcy-
biskup Andrzej Szeptycki pisał do 
lwowskiego arcybiskupa rzym-
skokatolickiego Bolesława Twar-
dowskiego, w odpowiedzi na jego 
wcześniejszą prośbę o apel do 
swoich wiernych o powstrzyma-
nie mordów na ludności polskiej, 
że dokonują ich partyzanci so-
wieccy i bandy żydowskie.
Jesienią 1943 roku, na odpuście w 
Borusowie pow. Bóbrka do wiel-
kiej rzeszy wiernych wygłosił ka-
zanie młody, przyjezdny ksiądz. 
Wołał: nadszedł już czas, kiedy na 
ukraińskiej ziemi trzeba czyścić 
pszenicę z kąkolu (Józef Kuc, w: 
Siekierka..., s. 49, lwowskie).
W pierwszy dzień Świąt Boże-
go Narodzenie 1943 roku bandy 
ukraińskich nacjonalistów zaata-
kowały polskie wsie w pow. Ko-
wel: Batyń, Janówkę, Radomle , 
Stanisławówkę i Zasmyki. Pomoc 
samoobrony z Zasmyk i później 

oddziału partyzanckiego AK z 
Kupiczowa doprowadziły do od-
parcia ukraińskiego ataku. Na 
zdobytej furmance, którą jechał 
duchowny prawosławny, znale-
ziono ornaty zrabowane z kaplicy 
w Dolsku.  
Nocą z 28 na 29 lutego 1944 r., 
we wsi Krościatyn pow. Buczacz 
zamordowali ponad 156 Pola-
ków; „napadem UPA kierował 
pop Pałubicki ze swoja córką. 
Pop na kazaniach mówił, że „za 
zabicie Lachów w tworzeniu wol-
nej Ukrainy, grzechu nie będzie”. 
(ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski; 
w: Komański..., s. 663).
Nocą z 1 na 2 marca 1944 r., we 
wsi Iławcze pow. Tarnopol bande-
rowcy zamordowali 33 Polaków. 
„Jednym z głównych organiza-
torów ludobójczych mordów był 
miejscowy ksiądz grekokatolicki 
o nazwisku Raich. Jego dwóch 
synów brało osobiście udział w 
wielu napadach i mordach doko-
nywanych na Polakach” (Komań-
ski..., s. 400). 
W kwietniu 1944 r., we wsi Chle-
bowice Świrskie pow. Przemyśla-
ny w cerkwi ksiądz greckokato-
licki wołał z ambony: „Ukraińcy 
nie mogą przyjść na święcone, 
jeśli nie zlikwidują Lachów”. W 
noc poprzedzająca ruskie święta 
wielkanocne. 23 kwietnia 1944 
roku jego „wierne owieczki” za-
mordowały jeszcze 60 Polaków – 
i poszły do cerkwi „na święcone” 
(Komański..., s. 304 oraz Kazi-
mierz Górski; w: Komański..., s. 
784).
Nocą z 2 na 3 czerwca we wsi 
Rumno pow. Rudki Ukraińcy z 
OUN-UPA z sąsiednich wsi obra-
bowali i spalili gospodarstwa pol-
skie oraz za pomocą siekier, noży 
i bagnetów zamordowali 27 Pola-
ków i 1 Żyda. „Do Polaków do-
cierały wieści, że centrum dowo-
dzenia UPA terenowej organizacji 
banderowskiej była miejscowa 
cerkiew grekokatolicka. Kazania 
ukraińskiego popa były wyraźnie 
antypolskie. Nawoływał on: „już 
czas rozprawić się z Polaczkami. 
Już czas wziąć w ręce topory i 
wyciąć w pień wszystkich tych, 
którzy są wrogami samostijnej 
Ukrainy!”. Słowa ukraińskiego 
popa trafiały na podatny grunt, 
którym była głownie młodzież 
ukraińska” (Tadeusz Pańczyszyn; 
w: Siekierka..., s. 866; lwowskie).

W okresie ludobójczej rzezi na 
Wołyniu znalazło się czterech 
sprawiedliwych duchownych 
Ukraińców. W mieście Kowel 
prawosławny pop Czerwynśkyj 
nie przyjął do cerkwi „wici chle-
bowych” i podczas niedzielnego 
nabożeństwa wystąpił przeciwko 
mordowaniu niewinnych ludzi, 
za co kilka dni później został za-
strzelony. We wsi Żabcze pow. 
Łuck upowcy spalili w cerkwi 
greckokatolickiej ks. Serafina 
Horosiewicza oraz 4 Polaków, 
których miał ukrywać; potępiał 
on w swoich kazaniach zbrodnie 
dokonywane przez Ukraińców na 
ludności polskiej (Siemaszko..., s. 
552). W październiku 1943 roku 
we wsi Strusów pow. Trembowla 
bojówkarze SB-OUN uprowadzi-
li i utopili w rzece Seret grecko-
katolickiego księdza Panasinka 
ożenionego z Polką, gdyż potę-
piał zbrodnie UPA; a jego żonę 
w zaawansowanej ciąży zakłuli 
bagnetami (Komański..., s. 416). 
Kto tak naprawdę zasługuje na 
beatyfikację: abp Szeptycki – czy 
ks. Horosiewicz i ks. Panasinek? 
We wsi Nowomyslk pow. Zdoł-
bunów zamordowali duchownego 
prawosławnego z żoną, za odmo-
wę poświęcenia krzyża na usypa-
nym kopcu, który był sygnałem 
do mordowania Polaków. Syn 

popa był członkiem bojówki UPA 
(Siemaszko..., s. 993). 

Na s. 191 – 206 Krycińaki opi-
sując wieś Brzeżawa (w okresie 
do 1945 r. w pow. Dobromil) 
Kryciński pisze, że w wyniku 
przesiedleń zarówno na Ukrainę, 
jak i Ziemie Zachodnie: „Osiem 
osób zostało zamordowanych 
przez polskich żołnierzy (w tym 
pastor Wasyl Duchniak), a jedna 
przez ukraińskich partyzantów.  
Był nią kaznodzieja Mikołaj Hy-
dzik, ojciec Michała” (s. 205) 
Źródeł swojej wiedzy nie podaje. 
Nie wspomina jednak, że w roku 
1945 w tej wsi UPA zamordowa-
ła 25 osób, w tym 24 Polaków i 
Ukraińca, sołtysa wsi. (Siekierka, 
s. 126)   

Na s. 206 – 215 opisując wież 
Malawa (pow. Dobromil) Kry-
ciński nie wspomina, że w 1945 
roku UPA zamordowała w niej 9 
osób, w tym Ukraińca, Jana Mil-
nika, sołtysa wsi, a 26 lipca 1946 
roku uprowadziła Polaka, Józefa 
Kaczmarskiego, kolejnego sołty-
sa, który zaginą bez wieści. Cóż, 
nie zginął tutaj żaden Ukrainiec 
z ręki polskiej, nie było o czym 
pisać. Cerkiew greckokatolicka 
przeszła generalny remont, ale ze 
względu na brak wiernych, pełni 
rolę kościoła rzymskokatolickie-
go parafii w Lipie. 

W rozdziale :”Najstarsze wsie 
nad Sanem” na s. 260 Kryciński 
pisze: „Od połowy lutego 1945 r. 
stan bezpieczeństwa w powiecie 
sanockim pogarsza się sukcesyw-
nie. Partyzantka ukraińska zamor-
dowała w tym rejonie kilkanaście 
osób. Ukraińscy mieszkańcy 
wsi nad Sanem też doświadczyli 
przemocy. Mnożyły się napady 
grup rabunkowych na przemian z 
atakami oddziałów polskiej par-
tyzantki lub samoobrony. Dobrą 
i okoliczne wsie nękała polska 
zbrojna grupa z Grabówki dowo-
dzona przez Mieczysława Bielca 
ps. „Błysk”.” 
W drugiej połowie 1945 r. „w tym 
rejonie” Ukraińcy zamordowali 
nie kilkunastu ale kilkudziesię-
ciu Polaków. Zastanawia także  
cel zastosowanej tutaj cezury 
czasowej. Nie jest prawdą także 
stwierdzenie, że : „Z ich rąk zgi-
nęło również wielu Ukraińców 
powracających z przymusowych 
robót w Niemczech. Wyłapywa-
no ich na drogach i zabijano”.( s. 
261) Takie oskarżenie powinno 
być udokumentowane opartymi 
o źródła faktami. Zginęło więcej 
Polaków powracających z przy-
musowych robót w Niemczech, 
np.:     
7 lipca 1945 r. we wsi Pawłokoma 
pow. Brzozów Ukraińcy z SKW 
zamordowali Karolinę Kaszycką 
powracającą z przymusowych 
robót z Niemiec i zagrabili jej 
skromne mienie. W odnalezionym 
w 1983 roku w okolicy Birczy ar-
chiwum nadrejonu „Chołodnyj 
Jar” znajdowała się notatka, któ-
rą sporządził 11 lipca 1945 roku 
strzelec SKW „Śmich”. „Doty-
czy: Strzelec SKW, 1-go kuszcza, 
rejonu czota 3 „Czarnomore”. 
Sprawa: Likwidacja Kaszyckiej 
Karoliny, Polki, ze wsi Pawłu-
komy, która wracała z Niemiec i 
dnia 7.07.1945 r. została zlikwi-
dowana przez strzelców SKW 
„Śmicha” i „Jastruba” z rozkazu 
kuszczowego „Jara”. Zeznania: 
Kuszczowy „Jar” dał rozkaz „Ja-
strubowi” i mi, żebyśmy obaj zli-
kwidowali Kaszycką Karolinę. 
Wychodząc pamiętałem rozkaz 
dany „Jastrubowi”, że jeżeli będą 
materiały tekstylne i bielizna, to 
„Jastrub” może je sobie zabrać. 

Zaraz po tym wyszliśmy. W tej 
chacie, gdzie przebywała wyżej 
wymieniona Polka byli następują-
cy ludzie: Iwan Mudryk, Dmytro 
Sokił i Anna Potoczniak – żona 
Polaka z tej chaty. Po zabraniu 
rzeczy, jakie nadawały się na ko-
szule, wróciliśmy na kwaterę. Po 
drodze „Jastrub” zaniósł te rzeczy  
do jednej Polki we wsi Kotów, 
aby ta uszyła koszule. Wychodząc 
od Kaszyckiej Karoliny, kazali-
śmy jej, aby za godzinę wyniosła 
się ze wsi. Po przyjściu na kwa-
terę „Jastrub” zgłosił „Jarowi”, 
że zabrał od niej materiały na ko-
szule, które dał zaraz do uszycia. 
Po godzinie „Jar” kazał nam iść, 
wyprowadzić Polkę do lasu i zli-
kwidować (przez rozstrzelanie). 
„Jastrub” wyprowadził ją z chaty, 
przekazał ją Mudrykowi Iwano-
wi, aby ten odprowadził ją pod 
las. W lesie zatrzymaliśmy ją i zli-
kwidowali: rzeczami, jakie miała 
przy sobie podzieliliśmy się. „Ja-
strub” zabrał dla siebie rzeczy: 
prześcieradło, półtora metra płót-
na, damską bluzkę, sweter, szalik, 
pończochy, które dał Kusznowej 
Tani. Ja zabrałem dla siebie nastę-
pujące rzeczy: sweter, sukienkę, 
szalik, skarpetki. O tych rzeczach 
nie zgłosiliśmy „Jarowi”. W dwa 
dni później „Jar” pytał „Jastruba”, 
gdzie są rzeczy i ile ich było. „Ja-
strub” zgłosił „Jarowi” tylko takie 
rzeczy: dwa prześcieradła i poń-
czochy”. (Edward Prus: Atamania 
UPA, Wrocław 1996, s. 91). W 
czerwcu 1945 r. we wsi Staje pow. 
Rawa Ruska zatrzymali i zamor-
dowali w lesie 21-letniego Piotra 
Górnickiego wracającego z przy-
musowych robót w Niemczech. 
We wrześniu 1945 roku we wsi 
Babica pow. Przemyśl Ukraińcy 
zamordowali Polaka o nazwisku 
Mirzołek wracającego z przymu-
sowych robót w Niemczech. 

Na s. 225 -264 Kryciński opisując 
wieś Dobra (w tym Dobra Szla-
checka i Dobra Rustykalna) zaj-
muje się przede stratami ludności 
ukraińskiej podczas wysiedleń 
dokonywanych przez wojsko, 
ale nie zauważa zamordowanych 
przez Ukraińców 40 Polaków w 
latach 1945 – 1946. Na s. 263 
pisze, że na punkcie zbiorczym 
przy stacji w Załużu „ z oczekują-
cych wybierano ludzi na przesłu-
chania, gdzie brutalnie ich bito, a 
kobiety były gwałcone”. Oczywi-
ście swojego oskarżenia nie po-
twierdza żadnym źródłem, żądną 
relacją i można to potraktować 
jako kalumnię. A już istnym popi-
sem jest komentarz: „W sierpniu 
1949 r. nazwa wsi została zmie-
niona. Zrezygnowano z używania 
przymiotników „Szlachecka” i 
„Rustykalna”, pozostawiając je-
dynie nazwę Dobra. Nie zraziło 
to producentów map turystycz-
nych. Zarówno na tej wydanej 
przez PPWK w 1971 r., jak i na 
mapie „Demartu” z 2006 r. wid-
nieje nazwa Dobra Szlachecka. 
Dobra Rustykalna zniknęła, bo 
przecież jak wiadomo, w Polsce 
powszechne jest przekonanie, że 
wszyscy pochodzimy od szlach-
ty”. (s. 263)  Komentarz prymi-
tywny, obnażający etykę Autora, 
który na pewno do szlachty zali-
czać się nie może. 

Na s. 264 – 308 Kryciński opi-
suje wieś Ulucz. Nie ma jednak 
informacji: „Wieś po raz pierw-
szy wspomniana w dokumencie 
z roku 1373 jako Ulicz. W roku 
tym została nadana przez księcia 
Władysława Opolczyka Prze-
mysławowi z Jabłonicy. W XIV 
wieku odnotowana jako jedna z 
pierwszych wsi położonych nad 
Sanem, obok Jabłonicy i Woło-
dzi. Dwór królewski w Uluczu 
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datowany według źródeł od roku 
1409.  (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Ulucz ) 
Kryciński cytuje wspomnienia 
mieszkańca Ulucza S. Zieleckie-
go, ale bardzo wybiórcza. Nie ma 
np. fragmentu dotyczącego wrze-
śnia 1939 r.: „Dalsze łapanki żoł-
nierzy polskich organizowali już 
sami Ukraińcy z Ulucza. 
Schwytanych żołnierzy mor-
dowano i odzierano z odzienia. 
Często nagie ciała dla szyder-
stwa przywiązywano do leśnych 
drzew. Tak przywiązanego do 
drzewa nieszczęśnika widziałem 
na własne oczy w lesie niedale-
ko naszego pola na Dubyskach. 
Naoczny świadek, Wasyl Cha-
rydczak (Rusin) o przydomku 
Datko, nasz dobry sąsiad, prze-
kazał mojemu ojcu relację z tego 
co widział w nocy 14 września 
1939 r. za stodołą Panykiwskiego 
(Rusina). Ów Wasyl Charydczak 
miał zwyczaj (hobby) obserwo-
wać w nocnej porze, co działo 
się na polach i wśród zabudowań 
sąsiadów na Krajnikach. Wiedział 
on o kradzieżach snopków zbóż 
z pól, kur z kurników itp. Owej 
nocy w stodole Panykiwskiego 
(było to ostatnie zabudowanie na 
końcu Krajników) zanocowało 
czterech polskich żołnierzy, bez 
broni. W nocy stary Panikywski 
i jego trzej synowie siekierami 
wymordowali śpiących żołnierzy. 
Wasyl Charydczak obserwował, 
jak wynoszono nagie ciała ludz-
kie do wykopanego dołu i tam ich 
zasypano. Relację tę przekazał 
mojemu ojcu w ścisłej tajemnicy. 
Umówili się obaj, że ten, który 
przeżyje wojnę przekaże tę spra-
wę odpowiednim władzom. Losy 
obu wtajemniczonych potoczyły 
się tak, że do dnia dzisiejszego 
nikt tą sprawą się nie zajął.” 
Nie ma też dalszego fragmentu 
jego wspomnień: „Noc z czwar-
tego na piątego kwietnia 1945 r. 
ja nazywam nocą długich noży, 
porównując ją do wydarzeń w 
Niemczech w roku 1933. W tę 
właśnie noc bandyci UPA posta-
nowili zlikwidować w Uluczu 
wszystkich Polaków płci męskiej. 
Swą zbrodniczą działalność roz-
poczęli od strony Gruszówki. 
Uprowadzili w tę noc kolejno: 
ojca i syna Krowiaków z Dołu, 
ojca i syna Kłopotowskich, Wła-
dysława Polańskiego rodzonego 
brata matki Stefana Czebieniaka, 
Wasyla Polańskiego o przydomku 
Polak z Krajników i dwóch Polań-
skich z Mohylic. Swą zbrodniczą 
działalność uprowadzania Pola-
ków z Ulucza zakończyli bande-
rowcy na moim przyrodnim stryju 
Stanisławie Pilipie z Krajników. 
Stryj w porę zdołał uciec z domu 
przez okno. Banderowcy zabrali 
mu tylko konia. Uprowadzonych 
Polaków ukraińscy bandyci za-
mordowali w lesie na Krajnikach. 
Miejsce ich pochówku jest do tej 
pory nieznane. Dalszych upro-
wadzeń banderowcy zaniechali 
gdyż nastał ranek. W tym okre-
sie jeszcze ukraińscy bandyci nie 
dokonywali uprowadzeń w dzień. 
Tak więc Zieleccy, Zygmunt Ja-
siński, Piotr Pilip i Józef Krowiak 
mieszkańcy końcowej części 
Krajników zostali ocaleni. Resz-
ta ocalałych Polaków z Ulucza, 
w dniu 5 kwietnia 1945 r. w pa-
nice opuściła Ulucz. 20 kwietnia, 
równocześnie z napadem UPA na 
Borownicę, ukraińscy bandyci 
wymordowali wszystkie polskie 
rodziny w przysiółkach Ulucza 
Czerteżu i Pasiekach w sumie 
18 osób. W maju została w nocy 
uprowadzona Emilia Wiśniow-
ska (Polka) wraz z córką i synem, 
której mąż (Ukrainiec) przebywał 
w tym czasie na przymusowych 
robotach w Niemczech. Czym 
naraziła się Ukraińcom, tego nikt 

nie wie. Tych troje skazańców 
prowadzono ścieżką przez Kraj-
niki do lasu. Mieszkańcy Krajni-
ków słyszeli głośny lament Emilii 
Wiśniowskiej. Płacz ten musiał 
również słyszeć Wasyl Czarniec-
ki. Jego dom był na trasie ścieżki, 
którą prowadzono na śmierć tych 
troje nieszczęśników. Jednak w 
obszernych relacjach na stronach 
internetowych o Uluczu nic o tym 
nie wspomina. Nie wspomina też 
nic o dziesięcioletniej dziewczyn-
ce, córce Polki Wiktorii Urban, 
którą kobiety uluckie zasiekały 
motykami na polach Ulucza. W 
czerwcu 1945 r. powiesili Ulucza-
nie Polkę, Marię Michaliczko o 
przydomku Kominiarka i jej dwie 
małe córeczki. Kilka dni później, 
w przysiółku dobrzańskim Za 
lasem, tuż obok Ulucza została 
powieszona Wanda Krowiak (Po-
lka)”. (Bronisław Zielecki: Moje 
życie czyli Historia Polaka z Ulu-
cza. Warszawa 2014 r.). 

Na s. 299 Kryciński pisze: „W 
1945 r. i w pierwszej połowie 
1946 r. Ulucz oraz sąsiednie wsie 
Hroszówka, Jabłonica Ruska i 
Wola Wołodzka stanowiły bazę 
oddziałów Ukraińskiej Powstań-
czej Armii. Wynikało to z ich po-
łożenia jak również nastawienia 
ludności. /.../ Mieszkańcy tych 
wsi popierali działalność ukraiń-
skiej partyzantki, szczególnie gdy 
nasiliły się przymusowe wysie-
dlenia na Ukrainę Sowiecką. UPA 
była wtedy jedyną realną siłą mo-
gącą je powstrzymać lub przynaj-
mniej opóźnić. Partyzanci bronili 
również mieszkańców wsi przed 
odwetowymi akcjami Wojska 
Polskiego, które wolało pacyfiko-
wać bezbronne wsie niż uganiać 
się po lasach za dobrze uzbrojo-
nymi i zaprawionymi w bojach 
partyzantów. Ci w sprzyjających 
im wsiach korzystali z noclegów 
i wyżywienia. Zaopatrywano ich 
tam w odzież i obuwie, a dziew-
częta pełniły rolę łączniczek i 
sanitariuszek. Ciągle zagrożone 
ukraińskie wsie wystawiały war-
ty by nie dać się zaskoczyć woj-
skowej obławie, choć nie zawsze 
się to udawało. W tym czuwaniu 
nad bezpieczeństwem wsi bra-
ły udział również dzieci, którym 
łatwiej było się ukryć a nawet 
prześlizgnąć między żołnierzami 
okrążającymi wieś.”  
Dalej pisze: „Ukraińska party-
zantka uaktywniła się już jesienią 
1944 r. dokonując pojedynczych 
mordów na Polakach, głównie 
tych, którzy mieli coś wspólne-
go z nową władzą, lub aktywnie 
przeciwstawiali się działalności 
UPA.” 
Jest to wiele mówiący opis wsi 
zaangażowanej w ruch bande-
rowski, w tym dziewcząt a na-
wet dzieci. W poprzedniej części 
wykazane zostały te „pojedyncze 
mordy” na Pogórzu Przemyskim, 
gdy ginęło nawet po kilkunastu 
Polaków. A już zaliczanie mor-
dowanych dzieci polskich do 
„mających coś wspólnego z nową 
władzą lub aktywnie przeciwsta-
wiających się działalności UPA” 
nie wymaga komentarza. Jaką to 
etykę prezentuje tutaj Kryciński, 
który zaliczył do swojej tezy np. 
zamordowanie 3 listopada 1944 
r. we wsi Sufczyna pow. Prze-
myśl Bolesława Dorociaka, lat 6 
i jego braci Mieczysława, lat 10 
oraz Zbigniewa , lat 16? Albo 
zamordowane w nocy z 3 na 4 
grudnia 1944 r. we wsi Kniaży-
ce pow. Przemyśl 2-letniej Irenki 
Narożnowskiej i jej brata Jana, 
lat 14? Także we wsi Siedliska 
pow. Brzozów: „21 XII 1944 r. 
ok. godz. 18.00 kilkunastu ban-
derowców przyszło do domu 
rodziny Syczów w Siedliskach. 

Uprowadzili z niego do pobliskie-
go lasu, a następnie do Woli Wo-
łodzkiej Władysława Sycza (35 
lat), jego żonę Anielę (która była 
w ciąży) i troje dzieci – córkę 6 lat 
i dwóch synów w wieku 5 i 3 lat. 
Po okrutnych torturach, łamaniu 
rąk, wydłubaniu oczu, zostali za-
mordowani. Ich ciała ukryto pod 
gałęziami. Następnego dnia soł-
tys Siedlisk odnalazł je w okolicy 
Woli Wołodzkiej”  (Ks. Stanisław 
Nabywaniec, ks. Jan Rogula..., 
jw.) 

W marcu  1945 roku we wsi Po-
ręby pow. Brzozów upowcy za-
mordowali 7 Polaków. „Za stołem 
siedziała cała rodzina. Wszyscy 
zamordowani. Ukraińcy, sły-
nący z bestialstwa, wszystkim 
członkom rodziny przybili języ-
ki gwoździami do stołu. - Wie 
pan co? Niemcy to chociaż mor-
dowali „po ludzku”: zastrzelili 
człowieka, zadźgali bagnetem, 
a Ukraińcy zachowywali się jak 
zwierzęta. Zanim człowieka za-
bili, to wcześniej jeszcze go mu-
sieli zmasakrować, zedrzeć skórę, 
wypruć wnętrzności. Wrzucali 
ludzi do studni albo zawijali w 
drut kolczasty. Żeby matka przed 
śmiercią oszalała, to na jej oczach 
dziecko nabijali na sztachetę od 
płotu. Potwory - mówi pani Zofia 
Konieczna”. (http://www.niedzie-
la.pl/artykul/58908/nd/Kobieta-
-ze-Wschodu). 
17 kwietnia koło wsi Cisowa pow. 
Przemyśl: „17 kwietnia 1945 
roku około godziny 22 niedaleko 
Cisowej kilku uzbrojonych ban-
derowców napadło na powracają-
cą z Przemyśla do Birczy furman-
kę. W wyniku tej akcji zginęły 
dwie Polki: Janina Maliczowska 
(21 lat) i Emilia Ulanowska (22 
lata). Ponadto zrabowano rzeczy 
powracającej z Niemiec do Bir-
czy Stanisławy Strzemieńskiej.” 
(Grzegorz Piwowarczyk: Praw-
dziwa tragedia Birczy. W: https://
kresy.pl/kresopedia/historia/
prawdziwa-tragedia-birczy ; 4 li-
stopada 2018).  We wsi Przemie-
ście Dynowskie pow. Brzozów 
upowcy zamordowali 2 Polki: 
matkę z córką. We wsi Wiązowni-
ca pow. Jarosław upowcy z sotni 
„Zaliźniaka” spalili 170 gospo-
darstw polskich oraz wymordo-
wali według ustaleń Mieczysława 
Samborskiego około 130 – 140 
Polaków. Wśród napastników 
rozpoznano miejscowych Ukra-
ińców oraz parocha unickiego z 
Monasterza.  
20 kwietnia 1945 r. we wsi Bo-
rownica pow. Przemyśl upowcy 
podczas napadu rozpoczętego o 
świcie obrabowali i spalili 200 
budynków oraz zamordowa-
li 62 Polaków, począwszy od 
3-miesięcznej Tereski Wójcik 
po 90-letnią Katarzynę Zimoń. 
Omelan Płeczeń biorący udział w 
rzezi Polaków podawał, że było 
około 200 ofiar. ( Motyka..., s. 
255; Tak było w Bieszczadach)  
Równocześnie z napadem UPA 
na Borownicę, ukraińscy bandyci 
wymordowali wszystkie polskie 
rodziny w przysiółkach Ulucza 
Czertrżu i Pasiekach, w sumie 18 
osób. 

21 marca 1946 r. w Uluczu w 
zasadzkę UPA wpadł niewielki 
oddział WP, zginęło 14 żołnierzy 
polskich, a kilku rannych utonęło 
w Sanie. „Pojmanego żywcem 
dowódcę oddziału przyprowa-
dzili banderowcy na Krajniki, do 
domu Mikołaja Polańskiego. Tam 
zdjęto z niego mundur i ubrano w 
podarte łachmany. Związano mu 
ręce łańcuchem i poprowadzono 
do lasu. Miejscowa młodzież i 
dzieci szli za prowadzonym cho-
rążym, okładając go kijami. Ślad 

po nim zaginął. Po kilku dniach, 
przyjechali do Hłomczy rodzice 
zaginionego. Wysłali przez po-
słańca list do banderowców, z 
prośbą o uwolnienie syna. Żad-
nej odpowiedzi nie było. Po zli-
kwidowaniu band UPA, jeden z 
mieszkańców Ulucza twierdził, 
że gdyby wojsko wzięło zakładni-
ków, to chorąży byłby zwolniony. 
Zrozpaczeni rodzice postanowili 
szukać syna poprzez Czerwony 
Krzyż. W roku 1948 otrzyma-
li wiadomość, że syn mieszka 
we Wrocławiu. Powiadomiona 
o tym milicja zatrzymała owych 
rodziców, uniemożliwiając im 
wyjazd pod wskazany przez PCK 
adres. Osobnikiem o nazwisku 
chorążego okazał się jeden z do-
wódców UPA. Został on zatrzy-
many. Zatrzymał on dokumenty 
po zamordowanym żołnierzu i w 
ten sposób chciał sobie zapewnić 
spokojne życie.”  (Bronisław Zie-
lecki..., jw.) 
29 maja 1946 r. Wojsko Pol-
skie rozpoczęło wysiedlanie wsi 
Ulucz. Polaków w niej już nie 
było, część została wymordowa-
na, reszta uciekła do wsi polskich, 
w tym do Temeszowa. W nocy z 
26 na 27 maja we wsi Temeszów 
pow. Brzozów upowcy z sotni 
„Hromenki” oraz chłopi ukraiń-
scy z SKW z Ulucza obrabowali 
polskie gospodarstwa i popalili je 
oraz zamordowali 8 Polaków, w 
tym Ukrainiec o nazwisku Poca-
łuń postrzelił ks. Józefa Skrabla-
ka, który odwieziony do szpitala 
zmarł na drugi dzień. Spalili 290 
gospodarstw.  „W nocy z 27 na 28 
V 1946 r. bandy ukraińskie napa-
dły na Temeszów i spaliły go. Od 
strzałów padło kilka osób, a kilka 
innych znalazło śmierć w płomie-
niach. Setki osób zostało bez da-
chu nad głową.” (S. Nabywaniec, 
Kartki z przeszłości wsi Krzywe, 
Rzeszów 2005, s. 88–89). Na s. 
303 Kryciński pisze, że oddział 
UPA U-6 dowodzony przez Mi-
chała Kuczera ps. „Jur” zaatako-
wał Temeszów „w odpowiedzi na 
bandyckie napady tamtejszych 
Polaków na sąsiednie wsie ukra-
ińskie”. Dowodów na te „bandyc-
kie napady” nie podaje żadnych i 
nigdy nie pisze, że napady ukra-
ińskie na wsie polskie były „ban-
dyckie”, zawsze były to „odwe-
ty”. Dalej dodaje: „Za wojskiem 
przybyłym do Ulucza podążali 
cywile z nadzieją na możliwość 
rabunku dobytku wysiedlanych 
rodzin” (s. 303) 10 września 
1946 z Ulucza wyszedł atak od-
działu UPA na Witryłów, Łodzi-
nę i Hłomczę. Oprócz dorosłych 
napastników w akcji brali udział 
także bardzo młodzi chłopcy
„Trzeci okres rabunków nastąpił 
5 kwietnia 1945 r., po ucieczce 
z Ulucza Polaków. Tym razem 
Polacy zostawili cały swój doby-
tek i z bagażem ręcznym lub na 
furmankach opuścili Ulucz. Z na-
szego domu zrabowano wszystko, 
co w nim się znajdowało (zboże, 
ziemniaki, siano, słomę, meble 
domowe, sprzęt kuchenny, sprzęt 
gospodarczy, króliki, kury, itd.). 
Rozebrano nasz bróg. W żniwa 
skoszono nasze ozime zasiewy. 
Ogród zagospodarował, jak swoją 
własność, stryj Wasyla Czarnec-
kiego autora kłamliwych opowia-
stek na stronach internetowych 
Wasyl Czarnecki (senior), który 
pełnił w Uluczu funkcję komen-
danta żandarmerii banderowskiej. 
Czwartego rabunku ukraińska 
ludność Ulucza dokonała w cza-
sie napadu i palenia przez UPA w 
dniu 10 września wsi Hłomcza, 
Łodziny i Witryłowa. Z sotniami 
UPA szli rabować nasi byli sąsie-
dzi z Ulucza. Wśród rabusiów w 
Hłomczy nie rozpoznano nikogo 
z wsi Dobra, chociaż ta wioska 
leży najbliżej Hłomczy. Rabo-

wanie cudzego mienia było przy-
wilejem Ukraińców z Ulucza.” 
(Bronisław Zielecki: Moje życie 
czyli Historia Polaka z Ulucza, 
Warszawa 2014 r. ) 
29 maja 1946 r. za wojskim pol-
skim do Ulucza przyszło z Teme-
szowa kilku Polaków (w tym trzy 
kobiety), aby ewentualnie coś 
wziąć ze swoich opuszczonych 
gospodarstw, ale okazało się, że 
zostały one doszczętnie ograbio-
ne przez ich sąsiadów Ukraińców. 

Na s. 303 - 304 Kryciński pisze: 
„W nocy z 26 na 27 czerwca dwie 
kompanie UPA (U-2 i U-6) zaata-
kowały w Dobrej komisję wybor-
czą ochranianą przez żołnierzy 
WP. /.../ Umieszczenie komisji w 
Dobrej nie miało sensu, bowiem 
ze wsi uciekli już wszyscy Polacy, 
a Ukraińcy nie mieli zamiaru brać 
udziału w głosowaniu. Zginęło 
czterech polskich żołnierzy, a na-
stępnego dnia wojsko przeprowa-
dziło akcję odwetową w Uluczu. 
/.../ 10 września 1946 r. wyszła 
z Ulucza kompania UPA dowo-
dzona przez „Kryłacza” która 
zaatakowała Witryłów, Łodzinę i 
Hłomczę. Partyzantom towarzy-
szyli mieszkańcy Ulucza chcący 
zdobyć jakieś dobra materialne, 
bowiem sami żyli w skrajnej nę-
dzy po pacyfikacjach dokonanych 
przez wojsko.” I w tej skrajnej 
nędzy żywili całą sotnię „Kryła-
cza”! 

Na s. 312 opisując wieś Hroszów-
ka Kryciński sięga po książkę 
dziennikarki „Gazety Wyborczej” 
, Magdaleny Grzebałkowskiej  
„1945. Wojna i pokój” (War-
szawa 2015), cytując fragment 
wspomnień Ukraińca, mieszkań-
ca Hroszówki, mającego w chwili 
wydarzeń 18 lat: „Tak się Polacy 
i Ukraińcy palili w odwecie. Po-
lacy Hroszówkę i Ulucz, Ukraiń-
cy Temeszów i Witryłów. Jedni t, 
drudzy zaraz tamto. Z tymże UPA 
nigdy nie zaczynała, nie mor-
dowała tak o. Tylko w odwecie. 
Mówili, że banderowcy zabijają. 
A to nieprawda. U nas, po wojnie, 
najstraszniejszy okrzyk, jaki moż-
na było usłyszeć, to „Polacy idą”. 
Widocznie ta prymitywna i fał-
szywa narracja bardzo pasowała 
do prezentowanej wersji wyda-
rzeń przez Krycińskiego. Nie ma 
żadnej relacji o tym, aby w Hro-
szówce zgiął jakiś Ukrainiec, cho-
ciaż mały tutaj swoją bazę sotnie 
UPA. Natomiast w 1946 r., kilka 
dni po wysiedleniu Ukraińców 
UPA spaliła wszystkie zabudowa-
nia ukraińskie i większość zabu-
dowań polskich oraz zamordowa-
ła pięciu napotkanych Polaków. 
Tak pisze się nową banderowską 
wersję  historii. 
Na s. 312 – 320 opisując wieś 
Jabłonica Ruska Kryciński nie 
zamieścił wzmianki, że w latach 
1944 – 1946 Ukraińcy zamordo-
wali tutaj 12 Polaków. 

Na s. 320 – 330 opisując wieś 
Wołodź Kryciński pisze, że po 
przejściu frontu w 1944 r. „ukra-
ińska partyzantka paliła dwory 
jak przejawy polskości”. (s. 325) 
Niestety, żaden polski historyk nie 
zajął się ich spisem i opisem. Na 
s. 329 pisze: „W kwietniu 1945 r., 
w czasie największego natężenia 
polsko-ukraińskiego konfliktu w 
tych stronach, we wsi zostało za-
mordowanych 8 polskich rodzin.” 
Siekierka na s. 92 podaje datę 20 
- 28 marca 1945 r. i liczbę 24 osób 
z 8 rodzin oraz zamordowanie w 
w sierpniu tego roku 16-letniego 
Polaka. Jego zwłoki znaleziono 
między Siedliskiem  a Porębą. 
„Ręce miał przybite gwoździami 
do do dwóch rosnących obok sie-
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bie drzew. W bok ciała miał wbi-
ty zardzewiały bagnet. Skonał w 
męczarniach” (Siekierka, s. 92) 
Ponadto w drugiej połowie 1946 
r. bojówki UP spaliły wszystkie 
ukraińskie budynki oraz część 
polskich i zamordowali 8 napo-
tkanych Polaków. 
Zarówno Ulucz, Hroszówka, Ja-
błonica Ruska, Wołodź, Wola 
Włodzka jak i Siedliska były 
miejscem kwaterowania sotni 
UPA. Opisując wieś Siedliska na 
s. 336 - 337 stwierdza: „Polska 
ludność, która uratowała się z 
Wołynia i okolic Lwowa, po czę-
ści znalazła schronienie na terenie 
powiatu brzozowskiego. Już jej 
relacje nastawiały wrogo miej-
scowych Polaków do tutejszych 
Ukraińców, a u części wywołały 
chęć zemsty. Ale do radykaliza-
cji poczynań względem  Ukraiń-
ców przyczyniły się stacjonujące 
na tym terenie Oddziały Leśne 
„Warta” (kwaterowały pomiędzy 
Leżajskiem i Rzeszowem na pół-
nocy, a Brzozowem i rzeką San na 
południu.) Były to oddziały Armii 
Krajowej należące do Okręgu 
Lwowskiego AK, które przenio-
sły się na Rzeszowszczyznę we 
wrześniu 1944 r. uchodząc przed 
zbliżającym się frontem.  Łącznie 
przybyło tu około 1600 party-
zantów tworzących Zgrupowanie 
„Warta” dowodzone przez ppłk. 
Franciszka Rekuckiego ps. „To-
pór”. /.../ Tworzący go partyzan-
ci pochodzili z terenów, gdzie od 
września 1943 r. do pierwszej po-
łowy roku następnego ukraińskie 
formacje zbrojne dokonały licz-
nych morderstw na zamieszkują-
cych tam Polakach. Wielu w ten 
sposób straciło swoich bliskich i 
pałało rządzą odwetu” 

Jak podaje IPN: „W sierpniu 1944 
r. podjęto we Lwowie decyzję o 
tworzeniu na Rzeszowszczyźnie, 
za Sanem, zgrupowania oddzia-
łów leśnych „Warta” jako ewentu-
alnej odsieczy dla Lwowa, gdyby 
miasto to zostało ostatecznie przy-
znane Polsce, a próbowali zająć je 
Ukraińcy. Na stanowiska dowód-
ców tych oddziałów wyznaczono 
„spalonych” we Lwowie ppłk. 
Rekuckiego „Topór” i mjr dypl. 
Tomaszewskiego „Ostrog”. Wy-
jechawszy do Jarosławia zaczęli 
oni organizować oddziały „War-
ty” tworząc cztery bataliony: „A” 
– por. Kurtycza „Mazurkiewicz” 
pomiędzy Przemyślem, Jarosła-
wiem i Kańczugą, „B” – począt-
kowo kpt. Bistronia „Godziemba” 
w powiecie lubaczowskim, „C” – 
kpt. Szredzkiego „Sulima” i „D” 
– rtm. Białoszewicza „Dan”. Te 
dwa ostatnie bataliony przeno-
siły się co jakiś czas kwaterując 
we wsiach na rozległym terenie 
od Leżajska po Rzeszów i Prze-
worsk, oraz Brzozów i Dynów 
na południu. W skład baonu „A” 
weszli żołnierze, którzy wraz z 
por. Kurtyczem mieli jako drugi 
rzut iść na odsiecz Warszawy. W 
baonie „B” byli żołnierze z od-
działu leśnego 4. kompanii 19. 
pp, utworzyli oni na terenie po-
wiatu Milicję Obywatelską. W 
baonie „C” była między innymi 8. 
kompania 26. pp por. Matyszew-
skiego „Ćwikła” oznaczana jako 
kompania „C8”. W baonie „D” – 
kompania „D14” kpt. Sotirovica 
„Draża”, składająca się głównie 
z żołnierzy oddziału leśnego 1. 
szwadronu 14. p. uł. jazłowiec-
kich, oraz kompania „D26” por. 
Bissa „Wacław”, dawna 1. kom-
pania 26. pp. Oddziały „Warta”, 
które w okresie największego roz-
woju osiągnęły stan około 1600 
żołnierzy, tropione przez NKWD 
i Urząd Bezpieczeństwa, pomi-
mo aresztowań dotrwały na Rze-
szowszczyźnie do połowy 1945 
r. Gdy rozwiały się nadzieje na 

powrót Lwowa do Polski 1 lipca 
1945 r. oddziały zostały formalnie 
rozwiązane. Nieco dłużej istniała 
kompania „D26” do której rozkaz 
demobilizacyjny dotarł z opóź-
nieniem oraz baon „B” – jako Mi-
licja Obywatelska.”  
(https://ipn.gov.pl/strony-ze-
wnetrzne/wystawy/akcja_burza/
html/wzgrupowaniuwarta.html)   

Ta „rządza odwetu” pozostała 
tylko „rządzą”, gdyż odwetu nie 
było. Oddziały AK „Warty” nie 
stoczyły większych walk z od-
działami UPA (w odróżnieniu 
od Lubelszczyzny), a obsadzane 
przez nich posterunki MO (głów-
nie w powiecie lubaczowskim) 
zostały zlikwidowane. W nocy z 
27 na 28 marca w powiecie Lu-
baczów kureń UPA „Zalizniaka” 
zlikwidował 18 posterunków 
Milicji Obywatelskiej, poległo 
30 milicjantów a 10 zostało upro-
wadzonych i zamordowanych. 
Zamordowanych zostało od 43 
do 72 osób polskiej ludności 
cywilnej. Były to posterunki w 
miejscowościach:  Dzików Sta-
ry, Podemszczyzna, Horyniec, 
Zalesie, Basznia Dolna, Łówcza, 
Futory, Nowa Grobla, Brusno 
Nowe, Krowica, Puchacze, Cho-
tylub, Wólka Horyniecka, Za-
pałów, Bichale, Łaszki, Płazów, 
Cewków. We wsi Brusno Nowe 
podczas napadu na posterunek 
MO upowcy spalili żywcem 14 
Polaków, w tym 25-letnią kobietę 
i milicjanta. Oraz: „Zamęczono 
na śmierć używając bestialskich 
tortur 23 letniego Michała Krzy-
cha, natomiast Andrzej Mazurkie-
wicz został rozstrzelany”. (http://
na.horyniec.info/mord-dokona-
ny-przez-bandy-ukrainsk…). We 
wsi Łówcza podczas napadu na 
posterunek MO upowcy spalili 15 
gospodarstw polskich i posteru-
nek MO oraz zamordowali 18 Po-
laków, w tym 6 milicjantów (inni: 
w tym 2 milicjantów). We wsi 
Stare Sioło upowcy zamordowali 
17 Polaków. W przysiółku Stare-
go Sioła – Zalesiu zamordowali: 
Franciszka Bisa ur. 1888 r., Ka-
tarzynę Bis ur. 1880 r., Marcina 
Steca ur. 1909 r., Józefa Kornafe-
la s. Marcina ur. 1906 r., Francisz-
kę Okojew lat 42, Teodora Skibę 
lat 48. Ponadto, podczas napadu 
Maria Kordas lat 60 doznała szo-
ku nerwowego i 1 czerwca 1945 
r. zmarła w szpitalu. (IPN Opo-
le, 21 grudnia 2018, sygn. akt 
S 37.2013.Zi; Postanowienie o 
umorzeniu śledztwa.). 

Na s. 337 Kryciński podaje ban-
derowską wersję wydarzeń: „Gdy 
tylko strona ukraińska rozpoczęła 
działania przeciwko mieszkają-
cym tu Polakom (zwykle były to 
zabójstwa), Zgrupowanie „War-
ta” odpowiadało również zabój-
stwami, ale zwielokrotnionymi. 
Jeśli w pierwszej połowie 1945 
r. ginęły dziesiątki Polaków, to 
w odwecie polscy partyzanci za-
bijali setki Ukraińców. Najwięcej 
ofiar w powiecie brzozowskim 
przyniosła pacyfikacja Pawło-
komy dokonana 3 marca 1945 r. 
- 366 osób. W sąsiednim powie-
cie przemyskim, w trzech wsiach 
nad dolną Stupnicą, członkowie 
poakowskiego podziemia zamor-
dowali od 282 do do 357 osób. 
Prócz akcji na poszczególne wsie 
ukraińskie, gdzie mordowano cy-
wilnych mieszkańców, partyzanci 
z „Warty” wyłapywali młodych 
Ukraińców powracających, zwy-
kle samotnie, z przymusowych 
robót w Niemczech. Po przeby-
ciu setek kilometrów, nierzadko 
pieszo, zabijani byli, gdy próbo-
wali przekroczyć San i ich dom 
rodzinny był niemal w zasięgu 
ręki. Przed śmiercią zabierano 

im wszystko co mieli cennego, 
z ubraniem i butami włącznie i 
półnagie lub wręcz nagie trupy 
wrzucano do Sanu. Nie sposób 
policzyć tych ofiar, bowiem ich 
dokumenty były niszczone. W 
przerażającej autobiografii „Eg-
zekutor” pióra Stefana Dąmb-
skiego, on sam przyznaje się do 
zabójstwa około pięćdziesięciu 
Ukraińców.”   
„ W zakończeniu książki Wy-
dawca pozwolił sobie „Wokół 
Egzekutora” na przedstawienie 
uwag Czesława Cywińskiego i 
Mieczysława Skotnickiego ze 
Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej, którzy w liście 
do redakcji „Kart” negują czyny 
popełnione przez autora książki. 
Co więcej uważają, że niemal w 
każdym fragmencie swych wspo-
mnień, mija się on z prawdą hi-
storyczną. Ponadto stwierdzają, 
że Dąmbski wciela się w inne 
postaci, zawłaszczając sobie czy-
ny nie dokonane przez siebie, co 
określają nie inaczej, jak samo-
zwańczą blagą. Również wątpli-
wości, co do faktów przedstawia-
nych przez Stefana Dąmbskiego, 
ma Irena Filipowicz, urodzona 
i wychowana w Hyżnem, córka 
byłych żołnierzy AK. Spokrew-
niona, spowinowacona z posta-
ciami wymienianymi w książce 
zaznacza, że jego wspomnienia 
budzą duże wątpliwości, a niektó-
re ich fragmenty są po prostu nie-
prawdziwe. Sama zresztą podczas 
okupacji była kurierką roznoszą-
cą podziemną prasę, tak więc śro-
dowisko w którym operował Żbik 
I było jej dobrze znane.” (https://
naszemiasto.pl/egzekutor-ste-
fana-dambskiego-wyznania-ak-
-owca/ar/c1-4500470 )  
„Stanisław Kostka-Dąbrowa w 
okresie, o jakim pisze autor, peł-
nił odpowiedzialną funkcję w 
komendzie Podokręgu AK Rze-
szów, potem - od grudnia 1944 
roku - pod nowym ps. „Dzier-
żyński”, był oficerem dywersji w 
przemyskiej komendzie Obwo-
du AK-Nie-DSZ. Jego zdaniem 
opowieści Dąmbskiego to „chore 
majaczenia”. Nie wierzy, że tam, 
gdzie jakoby grasował „żądny 
krwi egzekutor”, nie obowiązy-
wały stosowane wszędzie zasady 
dbałości o honor polskiego żoł-
nierza. - Funkcjonowały konspi-
racyjne sądy cywile i wojskowe, 
obowiązywały wyroki określone 
jednoznaczną procedurą - pod-
kreśla były akowiec. - Przecież 
nie można było zabijać na za-
sadzie własnych fantazji, dając 
przy tym upust swym sadystycz-
nym instynktom.” (https://ga-
zetalubuska.pl/wspomnienia-st-
efana-dambskiego-bojowca-ak-
specjalisty-od-likwidacji-ludzi-
wywoluja-szok/ar/7879700 ) 
Dąmbski nie kreuje się tak do 
końca jako „żądny krwi egze-
kutor”, nie tylko nie korzysta z 
możliwości dokonania gwałtu na 
młodej Ukraińce, ale pociesza ją 
i przekonuje kolegów do rezygna-
cji z jej zabójstwa, po egzekucji 
narzeczonej partyzanta, który ją 
zostawił i poszedł walczyć o Oj-
czyznę, która z zemsty doniosła 
na niego do gestapo, w wyniku 
czego została zamordowana cała 
jego rodzina, ma wątpliwości, 
czy słusznie wykonał wyrok sądu 
podziemia. Jego opis kolegi par-
tyzanta o pseudonimie „Twardy”, 
któremu Ukraińcy wymordowali 
całą rodzinę, jest wręcz grote-
skowy i nierealny, począwszy od 
reakcji fizjologicznych po postę-
powanie z ofiarami. Dąbski już 
jako nastolatek przejawiał cechy 
psychopatyczne, z czym sobie nie 
radził i co doprowadziło go do sa-
mobójstwa. Ale wcześniej spisał 
swój „pamiętnik”, który skrzętnie 
opublikowany został w Polsce, w 

co autor nie wierzył i czego nie 
doczekał. 
Zastanawia też zastosowana przez 
Krycińskiego cezura miejsca 
(wyłącznie Pogórze Przemyskie) 
i czasu (tylko pierwsza połowa 
1945 r.). W tym czasie trwały rze-
zie ludności polskiej także na in-
nych terenach. Ale mógł przecież 
wybrać tylko powiat brzozowski 
i i pierwszą połowę marca 1945 
r., co jeszcze bardziej uwidocz-
niłoby skalę „zbrodni polskich”. 
W pierwszej połowie 1945 r. na 
Pogórzu Przemyskim nie ginęły 
tylko „dziesiątki Polaków”, ale 
także setki, np. 17 kwietnia 1945 
r. w Wiązownicy 130 – 140 Pola-
ków. Poza Pogórzem Przemyskim 
mordowane były w okrutny spo-
sób (rzadko rozstrzeliwane) setki 
Polaków. Już 1 stycznia 1945 r. 
w Uchryńkowcach pow. Zalesz-
czyki zostało wyrżniętych 150 
Polaków, w nocy z 4 na 5 stycz-
nia w Głęboczku pow. Borszczów 
97 Polaków, 5 stycznia we wsi 
Latacz pow. Zaleszczyki 80 Pola-
ków, 26 stycznia we wsi Majdan 
pow. Kopyczyńce 118 Polków (w 
tym wewnątrz kościoła), w stycz-
niu 1945 r. we wsi Monasterzyska 
pow. Buczacz ponad 100 Pola-
ków. 2 lutego we wsi Uście Zie-
lone pow. Buczacz 133 Polaków, 
w nocy z 2 na 3 lutego w Czer-
wonogradzie pow. Zaleszczyki 
65 Polaków, 4 lutego w Baryszu 
pow. Buczacz 135 Polaków, 7 lu-
tego w Zalesiu Kuropieckim pow. 
Buczacz Ukraińcy spalili żywcem 
w szopie 60 – 70 Polaków, 13 lu-
tego w Eleonorówce pow. Skałat 
80 Polaków, w nocy z 12 na 13 
lutego we wsi Puźniki pow. Bu-
czacz 96 Polaków, 14 lutego we 
wsi Byczkowce pow. Czortków 
106 Polaków, 16 lutego we wsi 
Weleśniów pow. Buczacz spalili 
żywcem 46 Polaków, w nocy z 26 
na 27 lutego we wsi Cygany pow. 
Borszczów wyrżnęli 8 rodzin pol-
skich. 25 marca we wsi Kryłów 
pow. Hrubieszów zamordowa-
li 57 Polaków, 27 marca we wsi 
Gaje Wielkie pow. Tarnopol 66 
Polaków. W pierwszym półroczu 
1945 roku ludność polska była 
mordowana w sposób okrutny co-
dziennie., a ofiary można liczyć w 
tysiącach, a nie setkach. Pomija 
się zwykle przy tym metody zabi-
jania „od niemowlęcia w kołysce 
po starców”. Spacyfikowane wsie 
ukraińskie można policzyć na pal-
cach jednej ręki, ze sztandarową, 
zakłamaną Pawłokomą na czele. 
Jest także kłamstwem, że party-
zanci AK Zgrupowania „Warta”  
„wyłapywali młodych Ukraińców 
powracających, zwykle samotnie, 
z przymusowych robót w Niem-
czech. Po przebyciu setek kilome-
trów, nierzadko pieszo, zabijani 
byli, gdy próbowali przekroczyć 
San i ich dom rodzinny był niemal 
w zasięgu ręki. Przed śmiercią za-
bierano im wszystko co mieli cen-
nego, z ubraniem i butami włącz-
nie i półnagie lub wręcz nagie 
trupy wrzucano do Sanu. Nie spo-
sób policzyć tych ofiar, bowiem 
ich dokumenty były niszczone.” 
Nie ma ani jednej relacji takiego 
zabójstwa, aczkolwiek zapewne 
bandy rabunkowe takich czynów 
dokonywały. Są natomiast relacje 
z takich czynów dokonywanych 
przez Ukraińców na Polakach 
wracających z robót przymuso-
wych w Niemczech. Kryciński 
ten wątek podjął już na s. 260, ale 
wówczas oskarżał „polską zbroj-
ną grupę z Grabówki dowodzo-
na przez Mieczysława Bielca ps. 
„Błysk”.” Gdyby taki fakt miał 
miejsce byłby wykorzystywany w 
każdej publikacji Jewhena Misy-
ły (Eugeniusza Misiły), Romana 
Drozda, Bogdana Huka, czy Jaro-
sława Syrnyka. Kryciński swoje-
go oskarżenia nie opiera o żadną 

relację i żaden dokument. 

Na s. 341 – 342 Kryciński pi-
sze: „Pierwszym celem ataku, po 
wygaśnięciu porozumienia były 
wsie Bartkówka, Dylągowa, Siel-
nica oraz Pawłokoma. Nastąpiło 
to w nocy z 3 na 4 października 
1945 r. Pierwsze trzy wsie miały 
zdecydowaną przewagę ludności 
polskiej, a do tego część z niej 
brała udział w rabowaniu dobytku 
ukraińskiej ludności zamordowa-
nej w Pawłokomie 3 marca 1945 
r. Ukraińscy napastnicy uważali 
również, że pewna grupa miesz-
kańców tych wsi brała bezpośred-
nio udział w mordowaniu. Mniej 
więcej jedną szóstą mieszkańców 
Pawłokomy stanowili Polacy i 
oni również mieli, zdaniem Ukra-
ińców, wiele na sumieniu. Zabu-
dowa tych czterech wsi została 
spalona, a niektórzy mieszkańcy 
spłonęli w domostwach. Matki z 
dziećmi i dzieci, próbując uciecz-
ki, tonęły w nurtach Sanu, bo była 
wtedy jesienna powódź. Licz-
by ofiar nie udało się ustalić, ale 
łącznie w tych czterech wsiach 
zginęło co najmniej 35 osób.”    
Po pięciu miesiącach trwania ro-
zejmu zerwała go strona ukraiń-
ska. 
Nacjonaliści ukraińscy działający 
na tych terenach pozbawili życia 
110 mieszkańców Bartkówki, 
których wykaz imion i nazwisk 
umieszczony jest na tablicy pa-
miątkowej w kościele parafial-
nym w Dynowie. Po zniesieniu 
granicy na Sanie w wioskach na 
prawym brzegu zorganizowa-
no placówki Armii Krajowej. W 
Bartkówce placówka liczyła 16 
ludzi. 
W nocy z 3 na 4 października 
1945 r. Ukraińcy z bandy „Hro-
menki” napadli na wieś Bartków-
ka w pow. Brzozów woj. podkar-
packie i zamordowali 23 osoby 
narodowości polskiej. Nieod-
łącznym elementem było palenie 
zabudowań mieszkalnych i go-
spodarczych wraz ze zwierzętami 
- tej nocy spłonęło ok. 200 sztuk 
bydła i trzody chlewnej. 
Ci Polacy, którym udało się uciec 
w jednych koszulach, przedostali 
się przez wysoką i zimną wodę 
Sanu i znaleźli pomoc w Polskim 
Komitecie Opiekuńczym, któ-
ry dostarczył im ubrań oraz raz 
dziennie zapewniał im posiłki.
Udokumentowane i zidentyfi-
kowane ofiary mordu: Hadam 
Agnieszka żona Jakuba l. 75 - spa-
liła się w domu; Kozioł Stanisław 
syn Franciszka l. 30 - zastrzelo-
ny zaraz po powrocie z wojska; 
Prycz Jakub syn Jana l. 60 - za-
strzelony, gdy uciekał furmanką 
do Dynowa; Rebizak Agnieszka l. 
70 - spaliła się w domu; Rebizak 
Tekla córka Wojciecha l. 72 - spa-
liła się w domu; Sarnicki Roman 
syn Andrzeja l. 52 - zastrzelony; 
Sarnicki Józef syn Michała l. 10 
- ojciec uciekając miał go na rę-
kach; Sarnicka Teresa żona Mi-
chała l. 36 - zastrzelona pod do-
mem; Sarnicka Karolina wdowa 
po Janie l. 66 - zastrzelona za do-
mem. Ukraińscy rezuni powrócili 
do Bartkówki następnej nocy - z 
4 na 5 października. Obrabowa-
li wieś, spalili 150 gospodarstw 
polskich oraz zamordowali 9 Po-
laków.
 IPN Rzeszów, znany z małej wni-
kliwości prowadzonych spraw 
dokumentuje:
„Sygn. S 59/09/Zi śledztwo w 
sprawie zbrodni przeciwko ludz-
kości polegającej na zabójstwie 
przez nacjonalistów ukraińskich 
w nocy z 4/5 października 1945r. 
w Bartkówce woj. podkarpac-
kiego przy użyciu broni palnej i 
na skutek wywołanego pożaru: 
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Romualda S., Józefa S., Stanisła-
wa K., Agnieszki R., Teresy S., 
Krystyny H., Jakuba P., Andrze-
ja P. i Katarzyny S., usiłowania 
zabójstwa Wiktorii K. i innych 
nieustalonych z imienia i nazwi-
ska mieszkańców wioski, spowo-
dowania poprzez uderzenia kolbą 
karabinu po plecach ciężkiej cho-
roby nieuleczalnej w postaci od-
bicia nerek u Jana W. skutkującej 
śmiercią, spowodowania obrażeń 
ciała u Józefa M. poprzez uderze-
nie kolbą karabinu w głowę i u 
Kazimiery K. poprzez uderzenia 
kolbą karabinu w plecy, kradzie-
ży mienia mieszkańców w postaci 
zwierząt gospodarskich, rzeczy 
osobistych, pieniędzy, odzieży i 
sprzętu gospodarstwa domowego, 
spalenia domów mieszkalnych i 
budynków gospodarczych wraz 
ze sprzętem rolniczym, zwierzę-
tami i płodami rolnymi na szkodę 
m.in.: Józefa P., Jana B., Jana H., 
Marii M., Stanisławy M., Józefy 
M., Aleksandry M., Michała M., 
Wiktorii F., Józefa M., Jana H., 
Kazimierza W., Kazimierza P., 
Eugeniusza S., Władysława M., 
Stanisława W., Zofii G., Janiny 
K., Bolesława H., Mariana P., 
Kazimierza P., Władysławy M., 
Eleonory B., Adolfa K., Juliana 
B., Józefy D., Józefy B., Marii Ł., 
Zofii S., Antoniego H., Genowefy 
W., Julii H., Kazimierza P., Karo-
liny K., Katarzyny H., Stanisława 
P., Walerii B., Mariana P., Stani-
sławy S., Kazimiery J., Romana 
M., Władysławy K., Tadeusza 
H., Kazimierza H., Kazimiery 
S., Stanisława M., Kazimiery S., 
Stanisława H., Romana S., Józefy 
S., Kazimiery S., Zofii M., Euge-
nii Ch., Janiny B., Mieczysława 
K., Władysława W., Reginy M., 
Bronisławy M., Romana M., Ta-
deusza K., Leonii K., Rudolfa S., 
Marii M., Zofii M., Urszuli S., 
Wiktorii B., Eleonory S., Andrze-
ja K., Romana S., Antoniego Ł., 
Wiktorii P., Zbigniewa H., Wła-
dysława P., Ryszarda H., Janiny 
Ś., Zbigniewa H., Kazimierza M., 
Bolesława P., Józefa H., Mariana 
K., Marii K., Zofii B., Stanisławy 
Ch., Kazimierza S., Augustyna 
S., Klementyny D., Kazimiery K., 
Ryszarda S., Mariana P., Tadeusza 
L., Katarzyny B., Stefanii H., 
Stanisława H., Władysława S., 
Leokadii D., Wiktorii S., Małgo-
rzaty S., Mieczysława B., Teresy 
Ch., Mieczysława P., Danuty B., 
Zuzanny K., Kazimiery K., Ma-
riana R., Romana S., Lesława H., 
Jana H., Zofii B., Marii B., Zu-
zanny W., Józefa W., Mariana R., 
Józefa W., Michała M., Tomasza 
S., Czesławy S., Władysława W., 
Zofii K., Marii Ł., Genowefy H., 
Waleriana B., Czesławy W., Marii 
S., Leonii C., Jana W., Józefa Ch., 
Zofii D., Marii M., Antoniego H., 
Janusza S., Marii W., Kazimierza 
Cz., Antoniego W., Stanisława 
M., Genowefy M., Eugeniusza S., 
Zofii O., Zygmunta W., Henryka 
K., Tadeusza B., Janiny P., Wła-
dysławy W., Jana B., Kazimierza 
W. przez Władysława Ł. ps. „Ne-
stor”, Bohdana D. ps. „Bohdan” 
i innych nieustalonych z imienia 
i nazwiska sprawców, nacjona-
listów ukraińskich pod dowódz-
twem Michała D. ps. „Hromen-
ko”. 
W toku śledztwa ustalono, że 
Bartkówka była wsią zamieszkałą 
wyłącznie przez rodziny polskie. 
Spalona została w nocy z 4 na 5 
października 1945r. wraz z są-
siednimi wioskami: Dylągową, 
Pawłokomą i Sielnicą. Polecenie 
wydał w ramach tzw. akcji od-
wetowej Michał G. ps. „Konyk”, 
dowódca UPA na Pogórzu Prze-
myskim. 4 października około 
godziny 2200 oddziały UPA oto-
czyły wytypowane do zniszczenia 
wioski. Sotnie Włodzimierza Sz. 

ps. „Burłak” i Grzegorza J. ps. 
„Łastiwka” otoczyły Dylągową 
i Sielnicę. Sotnia Michała D. ps. 
„Hromenko” podzielona na kilka 
grup o godzinie 2200 na sygnał 
świetlny z rakiety wkroczyła do 
Pawłokomy i Bartkówki. Więk-
szość mieszkańców pogrążona 
była we śnie. Sprawcy, często 
grożąc bronią zabierali zwierzę-
ta gospodarskie, rzeczy osobiste, 
pieniądze, odzież i sprzęt gospo-
darstwa domowego. Od kul na-
pastników i na skutek pożaru zgi-
nęli: Romuald S., Józef S., Stani-
sław K., Agnieszka R., Teresa S., 
Krystyna H., Jakub P., Andrzej P. 
i Katarzyna S. Strzelając do ratu-
jących dobytek oraz uciekających 
sprawcy usiłowali pozbawić życia 
Wiktorię K. oraz innych miesz-
kańców. Jan W., 10 letni chłopiec, 
uderzony został przez napastnika 
kolbą karabinu w plecy. Cios był 
tak silny, że spowodował uszko-
dzenie narządów wewnętrznych 
pokrzywdzonego a w następstwie 
jego śmierć. Józef M. uderzony 
został również kolbą karabinu w 
głowę. Kazimiera K. otrzymała 
cios karabinem w plecy, a spraw-
ca zabrał jej odzież. Mieszkańcy 
uciekając z płonącej wioski prze-
prawiali się przez rzekę „San” 
promem lub w tzw. „bród”. Część 
potraciła uratowany z pożaru do-
bytek. 
Po kilku godzinach oddziały UPA 
wycofały się z Bartkówki. Spalo-
ne zostały budynki mieszkalne, 
gospodarcze, zwierzęta, sprzęty 
gospodarstwa domowego, zapasy 
zboża i paszy dla zwierząt. Z całej 
wioski ocalało jedynie kilka do-
mów. Oceniając zebrany w toku 
postępowania materiał dowo-
dowy stwierdzono, że zbrodnie 
popełnione przez nacjonalistów 
ukraińskich na ludności polskiej 
w Bartkówce nie noszą cech 
zbrodni przeciwko ludzkości w 
rozumieniu art. 3 ustawy o Insty-
tucie Pamięci Narodowej. Zgod-
nie z art. II Konwencji w sprawie 
zapobiegania i karania zbrodni 
ludobójstwa przyjętej w dniu 9 
grudnia 1948r. ludobójstwem jest 
którykolwiek z wymienionych w 
nim czynów (zabójstwa, spowo-
dowanie poważnego uszkodzenia 
ciała lub rozstroju zdrowia psy-
chicznego członków grupy, roz-
myślne stworzenie warunków ży-
cia powodujących całkowite lub 
częściowe zniszczenie fizyczne, 
stosowanie środków mających na 
celu wstrzymanie urodzin w obrę-
bie grupy) dokonany w zamiarze 
zniszczenia w całości lub części 
grup narodowych, etnicznych, 
rasowych lub religijnych. Uzna-
no zatem, że czyny popełnione 
przez nacjonalistów ukraińskich 
w Bartkówce są przestępstwami 
pospolitymi, których karalność 
obecnie ustała.”
Wniosek z tak poprowadzonego 
śledztwa i jego uzasadnienie wy-
czerpuje wiarygodność do tychże 
instytucji i nasuwa pytanie - kto 
płaci za wybielanie win ukraiń-
skich morderców bezbronnych 
Polaków?!” (Agnieszka Marci-
niuk; w: Agn
4t Sc4pula4źudzierni0ka l20o-
a2u0e3 )   
Michał Duć: „Kiedy dożył już 
swoich podeszłych lat, udał się na 
Wołyń. Ciągnęły Go tam tragicz-
ne wspomnienia z lat pobytu koło 
Mydzka Wielkiego na kolonii. 
Pojechał pierwszy raz ze śp. Sta-
nisławem Hadamem, który szukał 
wiadomości o swoich zamordo-
wanych rodzicach. Ciekawy był 
też losów swojej dziewczyny, 
która będąc Ukrainką z Połhowej 
nad Sanem, została w Mydzku. 
Historia jakby kręciła się wokół 
rodziny Duciów. Cudem Bożym 
omijały ich nieszczęścia. Wokół 

banderowcy mordowali sąsiadów, 
a im udało się przeżyć. Przycho-
dzili, chcieli złapać brata Wład-
ka, ale udało mu się skryć. Ich 
najbliższy sąsiad, Roman Romel, 
został przybity do drzwi stodoły 
jak Chrystus na krzyżu, jego syna 
Aleksandra banderowcy przywią-
zali do słupa telefonicznego dru-
tem kolczastym i ścięli, przecina-
jąc piłą na pół. Wszystko to działo 
się na oczach Michała; widzieli to 
ukryci i niepewni, przerażeni co 
się z nimi stanie.
Z samej Bartkówki w różnych 
wsiach na Polesiu i Wołyniu zo-
stały zamordowane 122 osoby. 
Pogrom Polaków 9 czerwca 1943 
r. w okolicy Mydzka i Stydynia 
rodzinie Duciów też udało się 
przetrwać. Zdołali przedostać się 
do Huty Stepańskiej przez ukra-
ińskie wsie, udając uciekających 
Ukraińców. Byli zatrzymywani 
przez SKW (Samoobronni Kusz-
czowi Widdiły – oddziały samo-
obrony ukraińskiej, – red.). Wte-
dy kłamali, że uciekają, bo Niem-
cy palą kolonię – nad horyzontem 
unosiły się dymy palonych przez 
banderowców domów. Przeżyli 
wreszcie i sam atak na Hutę. Mi-
chał widział na własne oczy krwa-
we sceny, walki i śmierci. Opisał 
swoje życie we «Wspomnieniach 
chłopca znad Sanu». (https://mo-
nitor-press.com/pl/2-pol/artyku-
-y/6623-21212.html )  

We wsi Dylągowa pow. Brzozów 
upowcy z sotni „Burłaki” i „Ła-
stiwki” oraz chłopi ukraińscy z 
sąsiednich wsi obrabowali i spa-
lili większość gospodarstw pol-
skich oraz zamordowali 30 Pola-
ków a 20 poranili. 
„W nocy z 4 na 5 X 1945 r. bo-
jówki UPA dokonały napadu na 
Pawłokomę. Spaliły większość 
budynków polskich i poukraiń-
skich oraz zamordowały pięcio-
ro napotkanych Polaków: m.in. 
Katarzynę Trojan, 12-letniego 
Zbigniewa Bielca i 12-letniego 
Józefa Łacha.” (Ks. Stanisław 
Nabywaniec, ks. Jan Rogula …, 
jw.)  We wsi Sielnica pow. Prze-
myśl obrabowali i spalili kilka-
naście gospodarstw polskich oraz 
zamordowali 16 Polaków, kilka 
rodzin. 
Kryciński nie zauważył już dal-
szych ukraińskich zbrodni. 
5 października we wsi Brzuska 
koło Birczy pow. Przemyśl upo-
wcy obrabowali i spalili wieś 
oraz zamordowali 13 Polaków, 
których do pozostania we wsi 
namówił greckokatolicki ksiądz 
Oleksy Bilik zapewniając, że nic 
im nie grozi; współpracował on 
z OUN-UPA. We wsi Sufczyna 
koło Birczy pow. Przemyśl po 
wysiedleniu Ukraińców upowcy 
spalili większość gospodarstw i 
zamordowali 18 Polaków. 

W rozdziale „W kleszczach Ja-
worki i Jawornika” na s. 365 
Kryciński wraca do Pawłokomy 
pisząc: „Wiosną 1945 r. na Paw-
łokomę spadło nieszczęście. Na 
początku 1945 r. nieznany oddział 
zbrojny, uprowadził ze wsi sied-
miu Polaków. Nigdy się nie odna-
leźli – ani żywi, ani martwi. Miej-
scowa polska społeczność uznała, 
że porywaczami byli partyzanci 
ukraińscy, ale można również 
przypuszczać, że była to sowiecka 
„banda pozorowana”  podszywa-
jąca się pod oddział ukraiński”. W 
przypisie zamieszcza informację 
o prowokacyjnym ataku oddziału 
NKWD przebranego za ukraiń-
skich partyzantów na Dynów17 
marca 1945 r. i jego zdemasko-
waniu. W związku z tym aresz-
towanych zostało 500 osób z wsi 
otaczających Dynów, z których 

część trafiła na Syberię. Następ-
nie na s. 366 cytuje E. Misiłę: „Po 
tym incydencie, dnia 22 lutego 
1945 r. polska milicja aresztowała 
w Pawłokomie 11 (wg innych da-
nych 17) mężczyzn – Ukraińców. 
Osadzeni w areszcie w Brzozo-
wie zostali poddani brutalnemu 
śledztwu, celem ustalenia miejsca 
pobytu uprowadzonych Polaków. 
Ich los do dziś nie jest znany. Naj-
prawdopodobniej zostali oni za-
mordowani w drodze powrotnej 
do Pawłokomy”. Teza nie oparta 
o żadne dokumenty, a fakt resz-
towania  na pewno byłby odno-
towany w milicyjnych raportach. 
Tak tworzy się i rozpowszech-
nia banderowskie mity. Dalej w 
oparciu o publikację książkową 
E. Misiły opisuje atak żołnierzy 
Armii Krajowej pod dowódz-
twem Józefa Bissa ps. „Wacław” 
na wieś i dokonywanie przez nich 
zabójstw. Z relacji świadków i 
żołnierzy oddziału jest wiado-
me, że partyzanci stanowili tylko 
blokadę wsi i w zbrodni udziału 
nie brali. Wypędzania ludności 
ukraińskiej na zbiórkę do cerkwi 
dokonali członkowie okolicznych 
samoobron polskich, którzy mie-
li rozeznanie co do tego, którzy 
Ukraińcy – mężczyźni brali wcze-
śniej udział w napadach na ich 
domy, w grabieżach i mordach. 
Kłamstwem jest stwierdzenie, że 
poza mężczyznami także „kobie-
ty i dzieci w wieku powyżej sied-
miu, według innych źródeł – 10 
lat, wyprowadzano na zewnątrz i 
pędzono na stary, nieczynny już, 
cmentarz greckokatolicki, usta-
wiano nad wykopanymi dołami i 
rozstrzeliwano. Wedle dotychcza-
sowych ustaleń strony ukraińskiej  
zamordowano co najmniej 366 
osób”. Dotyczyło to wyłącznie 
mężczyzn powyżej 17 roku ży-
cia. Kłamstwem jest stwierdzenie 
Misiły: „Nie wyrzyna się przecież 
w pień całej wsi, kilkuset osób, z 
których ponad połowa to kobiety i 
kilkuletnie dzieci, z powodu znik-
nięcia w niejasnych okoliczno-
ściach 7 osób”. (s. 369) Sam prze-
cież stwierdził, że okoliczności 
są „jasne”: zrobiła to „sowiecka 
„banda pozorowana” podszywa-
jąca się pod oddział ukraiński”. 
Zdaje sobie sprawę ze swojej bez-
podstawnej „domniemanologii”?   
Kryciński nawet nie wymienia 
książki prof. Zdzisława Koniecz-
nego „Był taki czas. U źródeł 
akcji odwetowej w Pawłokomie, 
Przemyśl, 2005.  
„Bezdyskusyjne rozstrzygnięcie 
liczby ofiar nie jest praktycznie 
możliwe, ponieważ nie wyko-
nano pełnej ekshumacji zwłok z 
mogił. Publikacje (ulotki) UPA z 
jesieni 1945 szacują liczbę zabi-
tych Ukraińców na ok. 300 osób. 
Zdaniem żołnierzy uczestniczą-
cych w zbrodni w Pawłokomie 
takiej liczby ciał nie były w sta-
nie pomieścić wykopane przez 
nich doły; twierdzą oni, że roz-
strzelanych zostało co najwyżej 
120–150 Ukraińców. Sam Józef 
Biss utrzymywał, że zginęło co 
najwyżej 80 osób. Imienny spis 
ofiar podaje Petro Poticznyj w 
swojej pracy Pawłokoma 1441–
1945. Istoria seła, który wskazu-
je na 366 zabitych, opierając się 
na wspomnieniach swojej matki 
Ołeny oraz na poszerzających je 
badaniach. Wymieniony wykaz 
zawiera jednak nie tylko zabitych 
3 III, ale i 22 osoby, które zginę-
ły w kilka dni przed i po zbrodni 
oraz 19 mieszkańców okolic za-
mordowanych po powrocie z ro-
bót przymusowych. Misiło w ślad 
za Poticznym pisze ponadto o kil-
kudziesięciu osobach zabitych w 
przysiółkach, których ciała zosta-
ły wrzucone do bunkra w pobliżu 
wsi. Z. Konieczny podważa wia-
rygodność tego spisu, porównując 

go ze spisem ludności ukraińskiej 
dokonanym przed wojną przez 
proboszcza, wskazując na nie-
równe liczby osób o tych samych 
nazwiskach na jednej i drugiej 
liście (niekiedy wyraźnie wyższe 
w wykazie ofiar). Autor ten skła-
nia się ku przyjęciu wersji o 150 
zabitych. /.../ 17 sierpnia 1953 
Wojewódzki Sąd Rejonowy w 
Rzeszowie skazał Romana Two-
rzydłę na 15 lat więzienia, m.in. 
za bezpośredni udział w „akcji 
eksterminacyjnej ludności ukra-
ińskiej w Pawłokomie”. Identycz-
ną karę otrzymał Czesław Sputa. 
Marian Sputa został skazany na 
8 lat, Antoni Gerula - na 4 lata i 
6 miesięcy więzienia. Józef Biss 
nie został uznany za winnego 
zbrodni w Pawłokomie.” (https://
pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnie-
_w_Paw%C5%82okomie ) Ale 
i tak Biss został skazany na dwa 
lata więzienia. 
Na s. 372 – 387 Kryciński opisu-
je wieś Borownica opierając się o 
publikację F. Adamskiego „Kro-
nika wsi Borownica” (”Magu-
ry’10”; Warszawa 2010). Od sie-
bie dodaje na s. 379 - 380: „Jesie-
nią 1944 r. pojawił się we wsi Jan 
Kotwicki ps „Ślepy”, który zor-
ganizował silny posterunek mili-
cji (40 – 50 osób), składający się 
z miejscowych Polaków oraz jego 
podkomendnych z lwowskiego 
zgrupowania „Warta”. Utworzone 
do walki z Ukraińcami skupiało 
najczęściej partyzantów, których 
rodziny doznały krzywd z rąk 
Ukraińców na Wołyniu i w oko-
licach Lwowa. Również Jan Ko-
twicki „Ślepy” pochodził z Woły-
nia, gdzie część jego rodziny zo-
stała tam zamordowana, a on sam 
stracił jedno oko. Do Ukraińców 
miał stosunek jednoznacznie ne-
gatywny, a każdy młody mieszka-
niec ukraińskiej wsi był dla niego 
banderowcem. Podczas „patroli 
obchodowych” on i członkowie 
jego oddziału zabili wielu ukraiń-
skich mieszkańców okolicznych 
wsi. Tylko w sąsiadujących z Bo-
rownicą przysiółkach Netrebka i 
Rybne oddział „Ślepego” zabił 28 
osób, a w Piątkowej kilkanaście”. 
Następnie cytuje F. Adamskiego 
o zamordowaniu...  przez Ukra-
ińców w Jasionowie trzech chłop-
ców z Borownicy oraz w Zahuty-
niu 6 milicjantów z Borownicy ja-
dących do Birczy, rozebraniu ich 
do naga i wrzuceniu do Sanu. Na 
s. 383, nawiązując do pacyfikacji 
Pawłokomy, pisze: „Nie jest jasne 
czy ludzie Kotwickiego brali w 
niej udział, ale wystarczyła repu-
tacja tego oddziału, by dowódz-
two UPA uznało, że tak było. 
Przelała się czara goryczy i lokal-
ne dowództwo UPA  postanowiło 
dokonać pacyfikacji Borownicy”.  
Następnie znów przytacza relację 
F. Adamskiego: „W nocy na 20 
kwietnia nad świtaniem bande-
rowcy otoczyli wioskę ze wszyst-
kich stron z lasów i na dany znak 
rozpoczęli strzelaninę, równocze-
śnie paląc chaty i zabijając prze-
ważnie mężczyzn napotkanych. 
W ten sposób zginęło około 30 
osób, żywcem w oborach spłonę-
ło 60 krów, 18 jałówek. 30 cieląt, 
12 koni, nie licząc drobiu, prosiąt, 
odzieży, itp. Spłonęło doszczętnie 
przeszło 100 domów i p[rawie 
tyle stodół” (s. 383) 
20 kwietnia we wsi Borownica 
pow. Przemyśl upowcy podczas 
napadu rozpoczętego o świcie ob-
rabowali i spalili 200 budynków 
oraz zamordowali 62 Polaków 
(inni: 70 Polaków), począwszy od 
3-miesięcznej Tereski Wójcik po 
90-letnią Katarzynę Zimoń. Ome-
lan Płeczeń biorący udział w rzezi 
Polaków podawał, że było około 
200 ofiar. ( Motyka..., s. 255; Tak 
było...)  20 kwietnia, równocze-
śnie z napadem UPA na Borow-
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nicę, ukraińscy bandyci wymor-
dowali wszystkie polskie rodziny 
w przysiółkach Ulucza Czertrżu i 
Pasiekach w sumie 18 osób. (Bro-
nisław Zielecki..., jw.). 
Po przytoczeniu cytowanej rela-
cji F. Adamskiego opisującego 
gehennę rodzin polskich po spa-
leniu Borownicy Kryciński na s. 
387 chyba „dla równowagi” za-
cytował Pawła Smoleńskiego, jak 
to latem 1997 r. „w Lesznie, po 
ukraińsku zwanym Pazdiaczem” 
Polacy wznosili nieprzyjazne 
okrzyki wobec grupy Ukraińców 
idących z procesją przez wieś. 

Na s. 388 – 403 Kryciński opi-
suje wieś Jawornik Ruski, gdzie 
urodził się Mychajło Werbycki, 
późniejszy ksiądz greckokatolic-
ki, twórca melodii do ukraińskie-
go hymnu narodowego „Szcze ne 
wmerła Ukraina”. Komendantem 
policji ukraińskiej w Jaworniku 
Ruskim przez pewien czas był 
Włodzimierz Szczygielski, póź-
niej „Burłaka” dowódca  sotni 
UPA.
Na s. 394 pisze: „Policjanci z tego 
posterunku aresztowali 21 kwiet-
nia 1944 r. trzech żołnierzy AK – 
Jana Kusia i kpr. Jana Radonia z 
Pawłokomy, oraz Jana Chrapka z 
Dylągowej”. 
Wikipedia podaje: „W kwietniu 
1944 r. policja ukraińska z Ja-
wornika Ruskiego aresztowała 
pięciu mieszkańców Pawłokomy 
pod zarzutem przynależności do 
AK i posiadania broni. Areszto-
wanymi byli: Jan Kuś, Jan Radon, 
Jan Ulanowski, Maria Ulanow-
ska i Katarzyna Kocyło oraz Jana 
Chrapka z Dylągowej. 25 kwiet-
nia próby odbicia aresztowanych 
dokonał oddział AK dowodzony 
przez ppor. Aleksandra Grubę ps. 
„Sęp”. Podczas ataku na posteru-
nek w Jaworniku Ruskim został 
on spalony wraz kilkoma sąsied-
nimi budynkami. Zabito jednego 
i raniono dwu policjantów oraz 
zabito kilku stawiających opór 
Ukraińców mieszkańców wsi, w 
tym sołtysa. Aresztowanych Po-
laków jednak nie uwolniono, po-
nieważ na posterunku już ich nie 
było”.
Ciekawe, dlaczego Kryciński nie 
wymienia aresztowanych wów-
czas kobiet (Marii Ulanowskiej 
i Katarzyny Kocyło) oraz Jana 
Ulanowskiego? Prawdopodobnie 
aresztowani nie zostali odstawie-
ni do więzienia, ale zamordowani.  
Za atak AK na posterunek policji 
ukraińskiej w Jaworniku Niem-
cy z udziałem policji ukraińskiej 
zamierzali wymordować całą lud-
ność polską z Dylągowej. Urato-
wał ją mjr Kazimierz Mięsowicz, 
przybyły z oddziałem polskiej po-
licji granatowej. Mjr Mięsowicz 
relacjonuje: „/.../ nabrałem prze-
konania, że cała akcja przeciwko 
Dylągowej jest intrygą nacjonali-
stów ukraińskich”. Przekonał nie-
mieckiego dowódcę mjr Rosen-
berga na przeprowadzenie sądu 
doraźnego. Polaków przesłucha-
no, a rewizja przeprowadzonz 
przez Niemców nie wykryła we 
wsi żadnej broni (komendant po-
licji ukraińskiej zgłosił, że jeden z 
jego policjantów znalazł broń, ale 
Niemcy nie uwierzyli mu). 
Po rozbiciu posterunku MO w Bo-
rownicy cała północno-zachodnia 
część Pogórza Przemyskiego zo-
stała opanowana przez UPA., a 
porozumienie z AK o zawieszeniu 
walk pozwoliło na umocnienie 
się „powstańczej republiki” - tak 
nazywa ją Kryciński. Ale głuchą 
ciszą pomija zbrodnię UPA doko-
naną na wziętych do niewoli żoł-
nierzach Wojska Polskiego. 
24 lipca 1946 roku we wsi Jawor-
nik Ruski pow. Dobromil (pow. 

Przemyśl) w zasadzce UPA zo-
stało wziętych do niewoli 14 mło-
dych żołnierzy ze szkoły podcho-
rążych w Przemyślu, z 28. Pułku 
Piechoty. Ich grób został odnale-
ziony w 2015 roku. Historyk dr 
hab. Andrzej Zapałowski ujawnił, 
że odnalezienie ciał było moż-
liwe tylko dzięki determinacji i 
prywatnemu finansowaniu wstęp-
nych badań przez kilka osób z 
Dynowa. Dzięki podjętym przez 
siebie działaniom, około kilome-
tra od Jawornika odkryli zama-
skowaną jamę z ludzkimi kośćmi. 
W grudniu 2015 roku złożono 
zawiadomienie do Oddziałowej 
Komisji Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu w 
Rzeszowie, która zarządziła pra-
ce ekshumacyjne. W toku prac 
przeprowadzonych w lipcu 2016 
roku odsłonięto 14 szkieletów, a 
prawdopodobnie także miejsce 
egzekucji, zlokalizowane powy-
żej jamy grobowej o wymiarach 
2×3 m. Ciała zamordowanych 
wrzucono do niej chaotycznie, w 
dwóch warstwach. Przy dwóch 
szkieletach odkryto szkaplerze, 
pierwszy z wizerunkami Matki 
Boskiej Częstochowskiej i św. 
Antoniego Padewskiego, drugi 
z Najświętszym Sercem Jezusa i 
MB Karmelitańską. Przy innym 
szkielecie, w zaciśniętych palicz-
kach dłoni znaleziono sygnet z 
inicjałami: w dużą literę H wpisa-
no literę K. Zabita osoba do koń-
ca trzymała go w dłoni zapewne 
wiedząc, że dzięki temu zostanie 
później rozpoznana. Uprowadze-
ni polscy żołnierze przed śmiercią 
byli maltretowani, na co wskaza-
ły badania specjalistów z Pomor-
skiego Uniwersytetu Medycz-
nego w Szczecinie. Na kościach 
znaleziono liczne ślady uszko-
dzeń, pęknięcia i złamania, które 
w ocenie biegłych powstały na 
skutek postrzałów i silnych ude-
rzeń, prawdopodobnie pobicia. 
Zgadzałoby się to z informacja-
mi z odnalezionego raportu UPA, 
wskazującymi, że żołnierze WP 
byli przed śmiercią przesłuchiwa-
ni i zapewne torturowani. Według 
relacji jednego ze świadków prze-
słuchanych w ramach śledztwa, 
w stronę lasu jawornickiego pro-
wadzono grupę Polaków „jedynie 
w samej bieliźnie, bez obuwia, 
skrępowanych za ręce”. Bada-
nia i śledztwo IPN pozwoliły też 
ustalić, że Polaków pojmano i 
zamordowano najprawdopodob-
niej z rozkazu Michała/Mychajło 
Dudy „Hromenki”, na co wska-
zuje raport jednego z ukraińskich 
dowódców Wasyla Mizernego 
„Rena” oraz wyjaśnienia złożo-
ne w postępowaniu karnym przez 
Włodzimierza Szczygielskiego 
ps. „Burłaka”, który przyznał, że 
podczas starcia wzięto do niewoli 
14 Polaków, ale odpowiedzial-
ność za ich zamordowanie zrzucił 
na „Hromenkę”. Zdaniem proku-
rator IPN, w egzekucji polskich 
żołnierzy brała udział zapewne 
Żandarmeria Polowa sotni „Hro-
menki”, licząca około 7 osób. Nie 
udało się jednak nawet ogólnie 
ustalić ich personaliów. W rozmo-
wie z PAP prokurator Śmiechow-
ska powiedziała, że w śledztwie 
ws. zbrodni UPA w Jaworniku 
Ruskim, popełnionej w lipcu 1946 
roku na 14 żołnierzach 28. Pułku 
Piechoty WP, przyjęta jest kwali-
fikacja zbrodni ludobójstwa. „Ta 
zbrodnia obrazuje skalę przemo-
cy UPA wobec Polaków – uzasad-
niła prok. Śmiechowska. – Skala 
tych zdarzeń była tak ogromna, 
że te ofiary – 14 polskich żołnie-
rzy – są jak gdyby namacalnym 
przykładem tego, w jaki sposób 
postępowano w tamtym czasie z 
osobami narodowości polskiej”. 
(Kresy.pl)  

Na s. 407 – 408 Kryciński podaje, 
że stacjonujący we wsi Żohatyń 
batalion WP  w walce z sotnią 
U-4 dowodzoną przez „Zruba” 
poległo 45 Polaków, przy stracie 
dwóch z UPA.
Na s. 422 Kryciński pisze, że we 
wsi Tanawka na początku 1945 
r. (po 15 lutego) zostało zamor-
dowanych 20 osób narodowości 
ukraińskie. Źródła tej informacji 
nie podaje i nigdzie ona nie wy-
stępuje, nie ma jej nawet na por-
talu Apokryf Ruski. Stwierdza 
dalej, że 27 października 1945 r. 
„oddział UPA spalił zabudowania 
Tarnawki w odwecie za grabieże 
dokonywane przez jej mieszkań-
ców w sąsiednich wsiach ukra-
ińskich.” O tych grabieżach też 
nie ma w żadnych źródłach , na-
tomiast Siekierka podaje, że tego 
dnia banderowcy z bandy UPA 
sotni „Burłaka” niejako ”przy 
okazji” zamordowali 6 Polaków, 
w tym 17-letnią dziewczynę.    

Na s. 426 -427 Kryciński opisu-
jąc Iskań cytuje wspomnienia 
banderowca Omelana Pieczenia 
„Dziewięć lat w bunkrze. Wspo-
mnienia żołnierza UPA” (Lublin 
1991), który opisuje napad grupy 
Polaków na przysiółek Swynki: „ 
W Swynkach znaleźliśmy 17 za-
bitych osób, niektóre zastrzelone, 
inne przekłute bagnetami”. Jan 
Pisuliński podaje: „Akcje prze-
ciwko cywilnej ludności ukraiń-
skiej rozpoczął napad na Iskań 8 
lutego, w czasie którego nieznani 
sprawcy zabili piętnaście osób.” 
Pisze także: „12 lutego w Iskani 
oddział UPA zebrał w jednym z 
domów wszystkich, którzy zgło-
sili się do wyjazdu, niszcząc ich 
dokumenty i mordując 12 osób” 
(s. 427)  Miejscowy ksiądz unic-
ki - Ukrainiec Michajło Huk, był 
duchowym i religijnym przywód-
cą OUN. Nosił przy sobie zawsze 
broń. Z ambony, podczas kazań w 
cerkwi, nawoływał Ukraińców do 
mordowania  Polaków. Terenowe 
SKW utrzymywało ścisły kontakt 
z sotniami UPA; „Burłaki”, „Hro-
menki” i „Kryłacza”. Tu swoją 
bazę miała bojówka „Hrabacza”, 
ps. „Staryj”, prawdopodobnie 
Służby Bezpeki - OUN”. W po-
łowie 1945r. ksiądz Michajło Huk 
został aresztowany i otrzymał 
karę śmierci.
W czerwcu 1945r. bojówka UPA 
dokonała bestialskiego mordu na 
rodzinie miejscowego nauczy-
ciela Michała Marczaka. Istnieje 
podejrzenie, że mordu dokonali 
synowie ks. Huka jako odwet za 
śmierć swego ojca. 
Przy „okazji” zamordowano też 
Anielę Czurę - Ukrainkę – teścio-
wą Michała - została powieszona 
głową do dołu, „za zdradę narodu 
ukraińskiego.” 

Nas. 431 S. Kryciński opisuje 
swoje zafascynowanie wspo-
mnieniami Omelana Pieczenia, 
Iwana Dmytryka oraz pięcioto-
mowym wydaniem opracowa-
nym przez Bogdana Huka „Za-
kerzonia. Wspomnienia żołnierzy 
UPA.”  
Zachwyca się więc wspomnie-
niami banderowskich zbrodnia-
rzy, które mają tyle wspólnego z 
prawdą co onegdaj wspomnienia 
partyzantów sowieckich oraz Ar-
mii Ludowej i Gwardii Ludowej. 
Na s. 431 pisze: „Dopiero czyta-
jąc relacje z obu stron konfliktu 
można sobie wyrobić pewne zda-
nie o tych tragicznych wydarze-
niach, bo jak wiadomo prawda 
leży gdzieś pośrodku i jest dużo 
bardziej skomplikowana od mi-
tów”. To jakby szukać „środka” 
między wspomnieniami strażni-
ków obozów koncentracyjnych 

a wspomnieniami ich ofiar. Tyle, 
że ofiary wspomnień nie napiszą, 
pozostaje więc „prawda” ich ka-
tów. 
Wydawcą wspomnień Piecze-
nia był znany pisarz i wydawca 
Henryk Pająk. Przed kilku laty w 
rozmowie ze mną ujawnił, że za 
tą książkę był zapraszany na se-
minaria na Ukrainie i na jednym z 
nich w Kowlu, bodajże w 1992 r,. 
dostał propozycję od Ukraińców 
z Kanady, aby opublikował ko-
lejną tego typu książkę, to otrzy-
ma od nich dotację w wysokości 
20 tys. dolarów (kanadyjskich) i 
opłacony przez nich półroczny 
pobyt „naukowy” w Kanadzie.  
Ponieważ zorientował się „co jest 
grane” z propozycji nie skorzy-
stał. Jestem przekonany, że był 
wyjątkiem i inni z takich propo-
zycji korzystali. 

Na s. 432 – 434 pisze o wsi Hu-
ta-Poręby, jako miejscu koncen-
tracji  „czterech kompanii UPA 
tworzących batalion „Konyka” 
przed atakiem na Birczę, który 
miał nastąpić o godzinie 3 dnia 
7 stycznia 1946 r. /.../ Gdy party-
zanci ruszyli wieczorem do boju 
gospodarze przygotowywali dla 
nich poczęstunek. Miało to być 
podwójne święto – obchody Bo-
żego Narodzenia i radość ze zwy-
cięstwa nad polskim garnizonem 
w Birczy. We wsi przebywała 
wtedy Anna Karwańska czeka-
jąca na swojego męża Dymitra 
Karwańskiego ps. „Orski”. Spra-
wy potoczyły się inaczej – nie 
było czego świętować - „Orski” 
zginął, a wraz z nim „Konyk” i 
dwudziestu paru partyzantów. 10 
stycznia 1946 r. Wojsko Polskie 
w ramach pacyfikacji wsi spaliło 
80 gospodarstw w Porębach, 15 
w Hucie, 2 w Zahutach, a także 
12 w Netrebce (część Jaworni-
ka). Były ofiary śmiertelne, które 
udusiły się dymem w kryjówkach 
urządzonych pd domami.”. Nie 
wymienia wspomnień Zofii Ko-
niecznej dotyczących w tej wsi 
rzezi ludności polskiej.  

Omawiając walki toczone z UPA 
na tzw. Zakerzonii, w tym na Po-
górzu Przemyskim należy także 
wziąć pod uwagę opracowanie dr. 
Andrzeja Zapałowskiego: „Zwal-
czanie OUN i UPA na Pogórzu 
Przemyskim jako element walki 
o przynależność ziem po prawej 
stronie Sanu do Polski”. Pisze on 
m.in..: 
„W badaniach naukowych nad 
uwarunkowaniami walki z OUN i 
UPA na terenie Pogórza Przemy-
skiego, a nawet szerzej po prawej 
stronie Sanu w okresie powojen-
nym nierzadko umyka history-
kom niezwykle istotna kwestia. 
Chodzi mianowicie o problem 
zwalczania ukraińskiego podzie-
mia i odpowiedzi na pytanie - jak 
to było możliwe, aby na wschod-
nich terenach obecnego państwa 
polskiego, od lipca 1944 r. aż do 
operacji „Wisła” ówczesna wła-
dza nie mogła zneutralizować 
operujących tam sotni UPA. O ile 
można tłumaczyć okres do maja 
1945 r. trwającą wojną, to brak 
skutecznych działań przez na-
stępne dwa lata budzi duże wąt-
pliwości względem dotychczas 
publikowanych ustaleń takiego 
stanu rzeczy. Mianowicie do tej 
pory w literaturze twierdzono, że 
wiązało to się z problemem bra-
ku wystarczającego rozpoznania 
wywiadowczego, że oddziały 
liniowe nie były przystosowane 
do walk przeciwpartyzanckich, 
że priorytetem było zwalczanie 
polskiego podziemia niepodle-
głościowego czy też, że głównym 
celem był akcja przesiedleńcza. 
Można oczywiście mnożyć te 

prawdopodobne przyczyny bra-
ku skuteczności działania WP. 
Na pewno niektóre przytoczone 
tu czynniki miały pewien wpływ 
na taki stan rzeczy, ale nie mogły 
być decydujące. Zasadniczo nie 
powinny one jednostkowo czy też 
poprzez nakładanie się na siebie 
istotnie zmienić w okresie dwu-
letnim (1945−1947) skuteczności 
działania jednostek frontowych 
na obszarze zaledwie kilku po-
wiatów najbardziej zagrożonych 
przez UPA. /.../ 
Analizując działania UPA na 
Pogórzu Przemyskim w latach 
1944−1948 widzimy z jednej 
strony oddziały militarne skła-
dające się w przeważającej czę-
ści z kadr dowódczych, gdzie w 
większości byli to oficerowie SS 
„Galizien” lub ukraińskiej policji 
w służbie Niemiec. Praktycznie 
nie było tam kadr w UPA, które 
by nie były na służbie III Rzeszy. 
Podobnie było z istotną częścią 
zwykłych członków poszczegól-
nych sotni. Drugą kwestią jest to, 
że wspomniane
kadry bojowników OUN i UPA 
uczestniczyły masowo w latach 
1941−1944 w ludobójstwie lud-
ności żydowskiej i polskiej na 
omawianym terenie. To z kolei 
powodowało, że z jednej strony 
nie mieli oni oporów w stosowa-
niu masowych i spektakularnych 
represji wobec ludności cywilnej 
w późniejszym okresie tj. w la-
tach 1944−1948, a z drugiej, że 
pojmani przez polskie i radzieckie 
organa bezpieczeństwa członko-
wie tych formacji odpowiadaliby
za zbrodnie przeciwko ludzkości. 
Powyższe względy miały istotny 
wpływ na możliwości manipulo-
wania kierownictwem podziemia 
ukraińskiego dla celów Kijowa 
poprzez posiadaną ewentualną 
agenturę. /.../ 
Wspomniane zagadnienia zwią-
zane ze znaczeniem obrony przez 
WP i miejscową ludność terenów 
po prawej stronie
Sanu, mającej na celu pozosta-
wienie ich po 1945 r. jako części 
składowej państwa polskiego, 
wymagają dodatkowych badań. 
Jeżeli doszłoby do potwierdzenia 
wstępnej tezy autora mówiącej 
o tym, że wówczas prowadzone 
były przez kijowski ośrodek dzia-
łania operacyjne, których celem 
było przy pomocy kontroli nad 
podziemiem ukraińskim w Polsce 
zdestabilizowanie określonego te-
rytorium, a następnie za pomocą 
Armii Czerwonej i przy aproba-
cie Józefa Stalina włączenie go 
w skład USRR, to mielibyśmy do 
czynienia z zupełnie innym po-
strzeganiem działań OUN i UPA 
na ziemiach polskich po 1945 r. 
Wspomniana teza postawiłaby w 
zupełnie innym świetle poczyna-
nia WP i milicji
na tym terenie, w odniesieniu 
do działań na rzecz utrwalenia 
i pozostawienia tych obszarów 
w granicach państwa polskiego. 
Jednakże niemal za pewnik nale-
ży uznać, iż kierownictwo OUN 
nie współpracowało świadomie w 
tym względzie z radzieckimi or-
ganami NKWD. Prawdopodobnie 
już wówczas wszystkie większe 
oddziały UPA (1946/1947) były 
infiltrowane w formie agentury 
osobowej przez radzieckie służby 
specjalne. Niewątpliwie jednak,
mimo wrogości i zasadniczej 
odmienności celów nacjonaliści 
ukraińscy woleliby, zapewne, aby 
na okres przejściowy wszystkie 
„etniczne” ziemie ukraińskie zna-
lazły się w jednym organizmie 
państwowym.” 

Stanisław Żurek 
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Gazeta POLONIA 2 PAŹDZIER-
NIKA 1930  donosi: 
Niemcy i terror ukraiński.

ŚRODKI Z NIEMIECKIEGO 
SZTABU GENERALNEGO.
Naczelnym takim faktem, jasno 
oświetlającym sytuacje jest obec-
ność pułk. Konowalca (foto poni-
żej ) i całego sztabu Ukraińskiej 
Organizacji Wojskowej w Berli-
nie. 
Od samego początku tj.  po stłu-
mieniu rewolty „ukraińskiej” w 
Małopolsce Wschodniej w roku 
1918 , Konowalec przebywa w 
Berlinie i stamtąd kieruje akcją 
terrorystyczną za pośrednic-
twem kilku podległych mu central 
łącznikowych U. O. W. 

Jest ich niewiele i mieszczą się 
w Gdańsku, Wrocławiu, Kato-
wicach i Krakowie. Drogą przez 
Gdańsk i Górny Śląsk idzie do 
Lwowa cały materiał potrzebny 
do sabotażów - w pierwszym 
rzędzie broń i materiały wybu-
chowe. 

Wiemy skądinąd, że Konowalec 
pozostaje w ścisłym kontakcie 

z niemieckim sztabem general-
nym, ostatnio zaś przy pomocy 
wywiadu zostało ustalone, że 
otrzymał z tego źródła 100 tys. 
marek na przeprowadzenie sa-
botażu i uniemożliwienie regu-
larnej komunikacji kolejowej 
expressu Lwów - Bukareszt. 
Zamiary kół wojskowych nie-
mieckich są oczywiście jasne w 
tej sprawie. Idzie o wywołanie 
wrażenia w kolach zainteresowa-
nych, że i na tym odcinku Polska 
nie reprezentuje czynnika ładu i 
bezpieczeństwa.
BRON POCHODZENIA NIE-
MIECKIEGO.
„Ukraińcy” i Konowalec od-
grywają tu smutną rolę wyko-
nawców tych zamierzeń nie-
mieckich. Drobny na pozór fakt 

posiadania przez członków U. 
O. W. rewolwerów systemu „Or-
gesch” nieużywanych zupełnie w 
Polsce, a używanych natomiast 
wyłącznie przez niemiecką poli-
cję, jest druzgocącym dowodem, 
który świadczy - kto zaopatruje 
naszych terrorystów w broń. 
Rewolwery systemu ..Orgesch” 
- jak wykazały to również liczne 
procesy, - posiadają w Polsce tyl-

ko terroryści z U. O. W. Wresz-
cie jest także faktem, że U. O. W. 
prowadzi akcję szpiegowską na 
rzecz tylko Niemiec i trudno po-
myśleć, aby robione to było bez-
interesownie i z prostej sympatii 
dla Rzeszy.

Już jednak dzisiaj należy sobie 
uprzytomnić, że w wewnętrz-
nych naszych sprawach rolę kie-
rownicza odgrywają siły nam 
wrogie i obce. Niemcy interesują 
się żywo sprawą „ukraińską” w 
Polsce, przygotowując sobie na 
przyszłość na tym terenie ma-
teriał palny do swoich celów. 
Byłoby znacznie łatwiej zlikwi-
dować terror „Ukraińców”, gdyby 
udało się przerwać podziemną 
nić, łączącą ich z Berlinem. W 
tym kierunku społeczeństwo i 
władze odpowiedzialne za spo-
kój w kraju wytężyć winny swoją 
uwagę. (POLONIA 2 PAŹDZIER-
NIKA 1930). 
Potem nadszedł rok 1939 i  
zbrodnia Ukraińców wobec na-
rodu i państwa polskiego -  we-
spól z agresorami niemieckim 
i sowieckim. W grudniu 2021 
Ukraina zablokowała/uniemoż-
liwiła regularną komunikację 
tranzytową kolejową Ukraina-
-Polska.  W 2017 prasa donosiła: 
Polskie służby graniczne ujawniły 
ostatnio kilka przypadków prób 
przemytu broni i amunicji z Ukra-
iny. Działo się to już po aneksji 
Krymu przez Rosję.  KONO-
WALEC „WCIĄŻ ŻYWY” I 
SŁUŻY PRZYKŁADEM. 
W jakim celu przekazujemy 
Ukraińcom polską broń, może po-
winniśmy ją sprzedać, tak łatwo 
przychodzi im handel, nie stracą. 
Zresztą to Ukraina winna jest Po-
lakom i Polsce zadośćuczynienie 
za zbrodnię, wypędzenie i przeję-
cia mienia. 

Ustawicznego lawirowania Ukra-
iny między naszymi wrogami 
doświadczamy od wieków i tra-
cimy  z tego powodu  naród i 
majątek narodowy.
Wiadomo, że działała grupa idą-
cych w tym okresie ręka w rękę 
z nazistami nacjonalistów ukra-
ińskich w Krakowie, ale także i 
we Lwowie –pisał Jacek Trzna-
del (Kolaboranci). Curkowski, 
wpływowa postać w Związku 
Pisarzy Sowieckich we Lwowie, 
od wkroczenia Wehrmachtu był 
jawną postacią współpracującą z 
Niemcami. Wspomina o tym w 
pamiętniku Jan Brzoza, również 
członek tego Klubu Pisarzy, czło-
nek Komunistycznej Partii Za-
chodniej Ukrainy: 
Gdy tylko pojawił się w mieście 
pierwszy żołnierz niemiecki na 
motocyklu, już banda banderow-
ców z Olijnykiem na czele wpa-
dła do Klubu. Demolowali urzą-
dzenia, zdzierali portrety, szukali 
papierów. 

Uzbrojeni w żelazne łomy zaczę-
li bić, kogo jeszcze spotkali w 

Klubie. [...] Tak samo sekretarz 
Klubu, „poeta” ukraiński Cur-
kowski zaraz na drugi dzień po 
wkroczeniu Niemców objął wy-
sokie stanowisko w administra-
cji miasta. Ten sam Curkowski, 
ważna osobistość w Klubie (pisa-
rzy sowieckich), od której wiele 
zależało, jak na przykład zasiłki, 
przepustki, przydziały żywno-
ści czy mieszkań. Ten sam, który 
otwierał i zamykał różne uroczy-
stości kulturalne i polityczne, nie 
omieszkając na każdym kroku za-
znaczyć, że „władza radziecka”, 
że „genialny wódz”, że „słonecz-
ko wyzwolenia” itp. Okazało się, 
że było wielu jemu podobnych. 
(Jan Brzoza , Moje przygody li-
terackie).

A czym zajmował się Jan Brzoza 
w Klubie Pisarzy? Otrzymałem 
pracę w bibliotece Klubu. Pra-
ca moja polegała na układaniu i 
zapisywaniu książek do katalogu 
według alfabetu autorów. Książki 
zostały zabrane z  kilku prywat-
nych bibliotek, przeważnie wypo-
życzalni a także dawnego Koła i 
Kasyna Literacko-Artystycznego. 
Moją przełożoną była Ukrainka, 
panna o wiele młodsza ode mnie. 
Miałem też obowiązek odrzuca-
nia wszystkich książek antyra-
dzieckich, faszystowskich, antyse-
mickich i szowinistycznych.

Do tego samego obowiązku po-
czuwał się Jerzy Borejsza po 
zajęciu Lwowa przez sowietów. 
Należał przed wojną do KPP a 
potem donosił na kolegów pisa-
rzy do NKWD. Został dyrekto-

rem Ossolineum gdzie z udzia-
łem delegowanych z Moskwy i 
Kijowa zajmował się usuwaniem 
książek a nawet kartek katalogo-
wych „niewłaściwych” autorów. 
Kierował  też  zespołem do przy-
gotowania programu i podręczni-
ków (sowieckich), w zespole był 
też  Ukrainiec P.K.Wołyński. 

To bardzo charakterystyczne, że 
kłamliwą broszurę propagandową 
o Katyniu, wydaną w 1944 roku 
nakładem Związku Patriotów Pol-
skich w ZSRR (Prawda o Katyniu 
Moskwa 1944) otwierają artykuły 
propagandowe dwojga działaczy i 
pisarzy grupy lwowskiej: Wandy 
Wasilewskiej i Jerzego Borej-
szy- pisze Jacek Trznadel.  Trud-
no określić te teksty inaczej niż 
jako nikczemne. Autorzy albo 
znali prawdę, albo łatwo mogli 
o niej domniemywać. Intereso-
wała ich tylko propaganda. W 
cytowanym niżej wywiadzie Za-
wiślańskiego z Włodzimierzem 
Sokorskim ten ostatni mówi, że 
kiedy był w 1944 roku w lesie 
katyńskim, nie miał złudzeń co 
do straszliwej prawdy. W tekście 
zatytułowanym Mord w Katyniu 
Wasilewska pisała między inny-
mi:
„Wywlekli Niemcy z mogił ciała 
swoich ofiar, rozkrzyczeli na cały 
świat nikczemne kłamstwo. Bi-
ciem, torturami, przekupstwem 
sfabrykowali świadków. Znisz-
czyli dokumenty, które świad-
czyły przeciw nim. Sfabrykowali 
«komisje», które pracowały pod 
ich dyktando. (Jacek Trznadel 
Kolaboranci)

TRUDNO OKREŚLIĆ TE DZIAŁANIA 
INACZEJ NIŻ JAKO NIKCZEMNE
Bożena Ratter

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

/ Płk Jewhen Konowalec jako dowódca korpusu Strzelców Siczowych 1918

/ Petro Fedorowycz Olijnyk Петро Федорович Олійник Enej, Roman, Serhij 
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12–III – Niedziela. Zakwatero-
waliśmy się tu na dobre. Teraz 
źle nam nie jest. Przynajmniej 
człowiek czysto zje, a to po tych 
różnych dziurach gotowano jak 
dla świń. S ą tu nasze znajome, 
Paprotka i Jagódka. Wesoło tu-
taj.  Mamy często ćwiczenia 
z bronią. Dzisiaj byliśmy w 
kościele. Poza tem nic specjal-
nego. Mamy mieć dyżury przy 
aparacie. 13–III – Mieliśmy 
dziś poprawę linii. ( Chodziło 
o częściową przebudowę linii 
dla lepszego maskowania przed 
lotnictwem, w pobliżu Radomla. 
) Następnie w Janówce spotka-
łem Żurawia i Rysia. Zabra-
łem swoja wiatrówkę. 14–III 
– Wtorek. Łazikujemy, roboty 
specjalnie nie ma, prócz dyżu-
rów. Dziś zostaliśmy zaalarmo-
wani, że Niemcy idą gdzieś od 
Piórkowicz. Słychać serie rkm. 
Poszli tam nasi, z nimi ... /nie-
czytelne/ To nie byli Niemcy, 
tylko Burki. ( Ukraińcy) Nasi 
przepędzili ich aż za Klusk. 

Widziałem się dzisiaj z bratem 
Pietrka P. ( Brat Piotrka Po-
znańskiego. Dowiedziałem się, 
że żona Piotra – Jadzia Nowak 
– zmarła niedawno w Kowlu )  
15–III – Środa. Byliśmy dziś 
na wyprawie, dostaliśmy rozkaz 
przywieźć siana, i my skoczy-
liśmy jeszcze do Rudnik. Było 
nas 7– miu. Zabraliśmy parę 
krów i jazda. Nie mogliśmy się 
zapuszczać w głąb wioski, bo 
burki tam siedzą. Wszystko po-
szło prima – glanz. Coś słychać 
dzisiaj silne detonacje, tym ra-
zem już na pewno Kowel biją. 
Dotychczas, to było wszystko 
bujda. 17–III – Piątek. Kowel 
biją, aż kurz idzie. Widziałem 
wczoraj sowiecką partyzantkę. 
Są z nami correct. Jak na dzi-
siaj, to wrażeń aż za dużo. Po-
jechaliśmy po ciemku znowu na 
Rudniki, tym razem już więk-
szą siłą. Samoloty krążą cały 
czas. Gdyśmy podkradali się 
do wioski, widziałem pierwszy 
raz walk ę powietrzną. Coś cie-

kawego. Ten sam jęk motorów, 
gdakanie karabinów maszy-
nowych, to „śliczna melodia”. 
Do wsi musieliśmy iść przez 
bagno, wodę po kolana, ale to 
nic. Zajęliśmy z pół wsi, ob-
czyściliśmy z bydła, świń, koni, 
wozów, zatłukli jednego rezuna 
(jaki to dziwny kolor, mózg z 
krwią zmieszany) i wracaliśmy, 
gdy wtem samoloty, trzy sztu-
ki, znowu walka powietrzna, 
jeszcze większa jak rano. Tabo-
ry stały już poza wsią, myśmy 
wrócili się w kilku, przepędzi-
li hadów z końca wsi, nabrali 
świń, koni, wozów, no i ... od-
jeżdżamy! Drogę mieliśmy spo-
kojną. Po drodze dowiadujemy 
się, że nasi w Za. (Zasmykach) 
rozbroili Niemców, nabrali bro-
ni ręcznej, maszynowej, sporo 
granatów i amunicji. Ci Niemcy 
wyszli z Kowla. Przyjeżdżamy 
na miejsce już ciemno. U nas 
ruch, pełno wojska z innych 
oddziałów, nasi chłopcy, którzy 
zostali mają Mauserki. Chole-
ra, a ja przegapiłem, lepiej było 
nie jechać na wyprawę. To było 
znane i szeroko komentowane 
później wydarzenie. Oddział 
Wehrmachtu w sile 105 żołnie-
rzy, wycofując się pod naporem 
z frontu z Hołób do Włodzimie-
rza Wołyńskiego zatrzymał się 
dla odpoczynku w Zasmykach. 
Zaalarmowana o zbliżających 
się Niemcach, w obawie o los 
ludności cywilnej, zasmycka 
placówka wycofała się w po-
bliskie zarośla, zawiadamiając 
wcześniej telefonicznie znaj-
dujące się najbliżej jednostki 
polskie o zaistniałej sytuacji. 
Zasmyki zostały okrążone przez 
nasze siły. Ponieważ Niemcy za-
chowywali się biernie, podjęto 
próbę skłonienia ich do pod-
dania. Po dość burzliwych roz-
mowach – Niemcy zło żyli broń. 
Jeńcy zostali następnego dnia 
przekazani sowietom, natomiast 
dowodzący nimi oficer, któ-
remu udowodniono wcześniej 
popełnione zbrodnie – został 
rozstrzelany. 18–III – Sobota. 
Z samego rana (jeszcze przed 
śniadaniem) alarm. Niemcy na 
Rokitnicy ( Rokitnica – wieś 
nad Woroną, ok. 5 km na wsch. 
od Zasmyk. ), około 70-ciu. Kto 
na ochotnika na nich. Jedziemy, 
ja również. Jest nas coś 15-tu. 
(Bardzo nierozsądne posunię-
cie. Liczyliśmy na powtórzenie 
wczorajszego sukcesu.) Podjeż-
dżamy bliżej, wysyłamy zwiad 
na koniach. Są, robią most na 
Woronie, będą się przeprawiać. 
Posuwamy się naprzód. Jeszcze 
bliżej, przez wodę, bagna, buty i 
spodnie mamy jeszcze od wczo-
raj mokre, dzisiaj poprawiamy. 

Zwiad znowu naprzód. Dowia-
dujemy się. To nie Niemcy, 
tacy w siwych ubraniach, kto 
to jest?, może Bolszewicy. Ale 
zajmujemy stanowiska. Jeden 
z naszych, młody łebek zosta-
wia broń i idzie się dowiedzieć, 
kto to? Posuwamy się jeszcze 
naprzód i zajmujemy stanowi-
ska. (Byłem amunicyjnym przy 
rkm.)  Nie czekaliśmy długo. 
Jadą prosto na nas, kilkunastu 
konnych. Nasz wywiadowca z 
nimi, machają z daleka, „Nie 
strzelać”. To już Sowiecka ar-
mia. Wychodzimy. Witają się z 
nami, są grzeczni, proszą żeby 
poczekać na majora. Rozpytu-
jemy się wzajemnie. Oglądają 
naszą broń, starają sobie nas 
zjednać. Przyjechał major, zno-
wu powitania, woła nas z sobą 
do pułkownika. Idziemy w pię-
ciu. Reszta wraca na kwaterę. 
Nie daleko idziemy. Jest ich tu 
aż gęsto,  oglądają nas jak dzi-
wolągów. Czuć ukrywaną nie-
chęć z obuch stron (choć dobrze 
maskowaną). Przyjechał potem 
nasz porucznik, rozmawiał z 
tym pułkownikiem (o czym nie 
wiem), wszystko grzecznie, ład-
nie wracamy do domu. Jakoś 
mi się to wszystko nie bardzo 
podoba. Po obiedzie idziemy w 
patrol linii na Ra. ( Radomle)

 Kowel rąbią cały czas. Samo-
loty niemieckie przelatują, co 
chwila i sieką po krzakach aż 
kurz. Linia w porządku.

W Ra. pełno Sowietów. Zaszło 
dziś nieporozumienie. Omyłko-
wo Sowieci ostrzelali nasz pa-
trol. Dopóki się nie rozpoznano 
straciliśmy kilku ludzi. Między 
innymi por. Kr. (Por. „Kruk” 
– Edward Imiałek.) ranny w 
rękę. Przepraszali potem na-
szych, ale już przepadło. Wra-
caliśmy już po ciemku. Kowel 
okrążony przez Sowietów pali 
się. Rąbanka nie ustaje ani na 
chwilę. Co tam zostanie. Żeby 
choć ludzi cywilnych tyle nie 
ginęło. Przecież każdy tam ma 
swoich. 19–III – Niedziela. 
Idziemy we dwóch z Babini-
czem (Babinicz” – Antoni Pa-
rysiewicz. ) objąć służbę przy 
aparacie w Ogrodzie („Ogród” 
– drugi kryptonim Kupiczowa. 
). Na dwa tygodnie. Jak ja tu 
wytrzymam. Gołąb nas odwozi. 
Babiniczowi udało się. Wraca 
spowrotem, p. Gołąb zostaje. 
21–III. Kowel jeszcze nie zdo-
byty. Psia służba przy tym apa-
racie, niech licho weźmie. (W 
kwatermistrzostwie – przy kpt. 
„Hrubym” – Jan Józefczak.)  
Byłem dziś u p. Gołębia. Wyką-
pałem się, zmieniłem bieliznę, 
zjadłem naprawdę dobry obiad. 
Nie pamiętam od jakiego cza-
su, jak człowiek. Na noc mam 
służbę. Nasi (wspólnie z Sowie-
tami) zdobyli Turzysk. „Gołąb” 
miał rodzinę w Kupiczowie, dla-
tego tak chętnie tu pozostał. W 
przeciwieństwie do mnie. Mę-
czyła mnie ta służba, ze wzglę-
du na przywiązanie do jednego 
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(chociaż wygodnego) miejsca, 
ciągła obecność przybywają-
cych do kwatermistrzostwa ofi-
cerów wysokiego szczebla do-
wodzenia. Dało mi to możność 
poznania wielu z nich, nawet 
samego dowódcę dywizji (wów-
czas jeszcze majora) „Oliwę”. 
Wymagało to pewnej dyscypliny 
osobistej i dostosowania się do 
panujących w wojsku rygorów, 
czego chorobliwie nie znosi-
łem. Na szczęście kpt. „Hruby” 
był miłym i wesołym oficerem 
i nie wymagał od nas (gdy nie 
było obok ważniejszych) oznak 
służbistości. Pewnym urozma-
iceniem był dla mnie dostęp 
bezpośredni do ważnych, bieżą-
cych wiadomości o działaniach 
naszych jednostek, jak np. ta o 
zdobyciu 20 marca Turzyska, 
dużego miasteczka nad Turią, 
przy linii olejowej Kowel – Wło-
dzimierz Wołyński. Zajęcie go 
było dla nas dużym sukcesem. 
Po latach doszedłem do wnio-
sku, że wyznaczenie mnie do tej 
służby mogłem traktować jako 
wyróżnienie. Nie bez tego, że 
„Kabel” chętnie pozbył się na 
jakiś czas mojej obecności koło 
siebie. 24–III – Pi ątek – sobo-

ta (w nocy). Mam akurat teraz 
służb ę przy aparacie. W nocy 
dobrze jest pisać. Nikt nie prze-
szkadza. Teraz nowinki. Turo-
pin nasi zabrali. Widziałem się 
dzisiaj z Jankiem D. Opowiadał 
mi o zdobyciu Turzyska. Szko-
da, że nie mogłem tam być. O 
Kowlu nic pewnego nie wia-
domo. Podobno północno – za-
chodnia część, za Turią, zajęta 
przez wojska sowieckie. Mówią 
coś o 2-gim Kowlu ( Północ-
no-wschodnia część miasta (za 
linią kolejową), nowa dzielnica 
kolejarska – tam mieszkałem.), 
ale nic pewnego nie ma. Jed-
no wiadomo, że miasto bardzo 
zniszczone. Niemcy biją ludzi, 
kogo zobaczą. Wątpię, czy zo-
baczymy już swoich. Słyszałem, 
że w kościół trafiło dwa pociski. 
Zapłacimy tym pludrakom za 
wszystko z nawiązką. Źle! Było 
parę wypadków, niegodnych 
polskiego żołnierza. Są jednak 
między nami takie dziady, już 
ma dość wszystkiego, aby do 
domu, pod pierzynę (Były przy-
padki dezercji.). Obejdziemy się 
i bez nich, tylko nam wstyd. Nie 
zdaję się, żebyśmy długo sie-
dzieli (Wyjątkowo trafne prze-

widywanie, oparte na obserwa-
cji i przypadkowo uzyskiwanych 
strzępach informacji.). Szykuję 
się pomału do drogi, ale sza, nie 
uprzedzajmy. Dzisiaj zrobiłem 
sobie drugi plecak, mniejszy i 
lepszy. Trzeba zlikwidować tro-
chę swoich gratów, chociaż cho-
lera go wie, nic niepotrzebnego 
nie mam. Trzeba tylko gdzieś 
kożuch na płaszcz wymienić, 
chociaż znowu mamy zim ę. 
Od wczoraj leży śnieg na kil-
kanaście cen. Wszystko białe. 
Dostaliśmy rozkaz nosić biało 
– czerwone opaski na ramieniu 
dla odróżnienia, a to Sowieci 
nie mogą nas od „Fryców” od-
różnić. (Bardzo dużo naszych 
chodzi w niemieckich mundu-
rach.) Nasza drużyna odjechała 
wczoraj do MP naszego plutonu 
przed rozpoczęciem ostatnich 
robót (jeszcze przed miesią-
cem) (Budy Ossowskie i Ossa.).  
Dzisiaj zdaje się mieli już jakąś 
robotę. Wiun („Wiun” – tele-
fonista przysłany za „Babini-
cza”.)  wymienił dziś zegarek 
na pistolet. Rozbierał go, coś 
robił, potem złożył go i zosta-
ło mu tyle kawałków, że może 
drugi pistolet zrobić z nich. To 

ci majster. Nie mam nic wię-
cej na dzisiaj. Kończę. 27–III 
– Poniedziałek. Dzisiaj mamy 
odjeżdżać. Wychodzimy z Kup. 
ostatni. Ruch w miasteczku jak 
nigdy. Każden lata żegnać zna-
jomych, niektórzy obrabiaj ą 
jeszcze różne interesy, każden 
szykuje si ę do drogi. Jest już 
prawie pewne, że posuwamy 
się dalej, na zachód, razem z 
frontem ( Początek działań, tzw. 
„walki o Kowel”. ).  Dużo na-
szych zwalnia się do cywila. P. 
Gołąb też zostaje. Jemu się wca-
le nie dziwię. Człowiek starszy, 
w dodatku chory, a wszystko 
jedno rwał się za mani. Ja pro-
wadzę też maleńkie interesa. 
Zamieniłem kożuch i derkę na 
płaszcz niemiecki – wojskowy 
(Gorzko tego żałowałem. Zima 
trwała jeszcze długo, a wiosen-
ne chłody przeżywaliśmy bez ja-
kiegokolwiek dachu nad głową. 
).  Zupełnie jak na mnie szyty. 
Od Gołębia dostałem karabin ... 
i wszystko jest w porządku. Ale 
długo czekałem! Pożegnałem 
się i wracam na kwaterę. Cze-
kamy na rozkaz zdjęcia aparatu. 
Pudełko jest też tutaj. Wraca 
z Radomla, dalej pojedziemy 
razem. Manatki naładowali-
śmy na wóz (tzn. ja, Pudełko i 
Wiun) i czekamy czort wie na 
co. Nareszcie. Zabieramy apa-
raty, ruszamy. Koło żandarmerii 
znowu czekać. Zapada noc, a 
my jeszcze czekamy. Cholera! 
Niewdzięczne miasteczko! Jak 
im groziło niebezpieczeństwo, 
byli wszyscy dobrzy i uprzejmi. 
Teraz utrudniają nam wymarsz 
na każdym kroku, nie chcą dać 
furmanek (Do ewakuacji szpi-
tala. ).  Wyjechaliśmy, późno 
już było. Drogi zasypane śnie-
giem, lepiej by było saniami 
jechać. Jedziemy prosto przez 
Werbiczno na Ossę. Na miejsce 
zajeżdżamy po północy ... wi-
tamy kamratów, kolacja i spać. 
Nie na długo. O 3-ciej (28. III. 
) pobudka, ładujemy się i jazda 
dalej. Coraz dalej i dalej. Zo-
stawiamy swoich bliskich, ko-
chanych i dalej, dalej, na wal-
kę i trudy. Ale to wszystko dla 
Polski. Kiedyż wrócimy? czy w 
ogóle wrócimy?( Zadziwiające 
przeczucie. ) Ach nie. 

„Bo taki los, nadszedł nam, 

że dziś tu, a jutro tam!

 Bo taki los, dał nam Bóg,

 że nie wiemy, gdzie nasz próg.” 

Walimy prosto przez Bobły, Tu-
ropin, Mokrzec. Samoloty cho-
dzą naokoło, dziw że nas nie 
zaczepiaj ą. Spotkałem Bron-
ka. Pod Hajkami przeprawiamy 
się przez Turię. (Warszawscy 
saperzy zbudowali porządny 
most.) W Hajkach jemy niby 
obiad i jazda dalej. Aż do Sta-
wek. Samoloty kręciły się cały 
czas. Ogółem zrobiliśmy dzisiaj 
przeszło 30 km (dokładnie nie 
wiem). W Stawkach nocujemy, 

a rano (29. III ) jazda dalej, 
tym razem tylko nasz pluton, 
do następnej wsi – Władynowa 
(Prawidłowo Władynopol. MP 
dowódcy i sztabu. ). Urządza-
my kwaterę (któryż to już raz), 
głowa mnie czegoś boli, sam nie 
wiem czemu. Po południu budo-
wa linii (Stawki – Władynopol. 
). Ja zostaję, tak się źle czuję. 

30–III – Czwartek

 Chociaż każdy z nas jest młody, 

Lecz go starym wilkiem zwą, 

My strażnicy Polskich Kresów, 

Partyzanci Polscy to ... 

Kresy, nasze Kresy, 

Wiernie Was będziemy strzec,

 Mamy rozkaz Was utrzymać

Albo w lasach, w lasach Wa-
szych lec,

 Albo w lasach, z honorem lec!

 Żadna siła, żadna burza, 

Nie odbierze Kresów nam,

 Nasza armia choć nieduża, 

Wiernie strzeże wschodnich 
bram!

 Kresy, nasze Kresy ...

Dziś mieliśmy na miejscu trochę 
budów ( Linia półstała: Włady-
nopol – Ziemlica – Zamłynie. 
). Wieczorem zbiórka i rozkaz. 
Drużyna nasza rozleciała się. 
Drużynowym naszym jest teraz 
kpr. Iskra (Był nim kilka dni, 
potem gdzieś się zawieruszył, 
drużynę ponownie objął „Za-
palniczka” ). Nie podoba mi się 
to wszystko. Mam tej służby w 
łączności powyżej uszu. Stawa-
łem do raportu , o przeniesienie 
mnie do oddziałów bojowych. 
Nie wiem czy się uda. Takie 
obijanie się po tych dziurach 
jak my mamy do niczego nie 
doprowadzi. Aż wstyd ( Bardzo 
mylne stanowisko. Znaczenie 
łączności i wartość naszej pracy 
w warunkach bojowych okazały 
się w najbliższych tygodniach. ). 
31–III – Piątek Cały dzień stra-
ciliśmy na budowie (Linia pół-
stała: Pustynka – Władynopol 
– Czmykos ). Zmęczony jestem 
jak nigdy. Cdn.

Od redakcji: Należy wyjaśnić, że 
p/w fragment wspomnień pocho-
dzi z bardzo nietypowej książ-
ki Eugeniusza Rachwalskiego 
„Kartki wydarte z życiorysu”, 
które wybrał i przygotował do 
publikacji w KSI : B. Szarwiło.  
28 maja 2021 r , dotarła do nas 
smutna wiadomość, że   Euge-
niusz Rachwalski ps. „Kotwi-
ca” odszedł na swoją ostatnią 
wartę.  Wyjaśniamy również, 
że pierwsza cześć p/w opowie-
ści została opublikowana w KSI 
numer  z listopada 2021 r. 

/  MAPKA    Sieć linii telefonicznych w rejonie działania „Gromady” (styczeń – marzec 1944 r.)
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Moje partyzanckie 
ścieżki na Wołyniu. cz.3
Czesław Michalski ps. „Bączek”

Spałem na tej garstce słomy 
dość długo. Rozmowy i krząta-
nina zbudziły mnie. Wylazłem 
spod wozu. utkwiłem wzrok w 
sanitariuszkę, która karmiła plu-
tonowego Żemłę. Miał całą gło-
wę obandażowaną. Zorientowała 
się, że jestem głodny, bo upo-
rczywie patrzyłem na menażkę 
- „Jak nakarmię jego, to i tobie 
przyniosę zupy”. Pożywiłem się 
i zacząłem łazić po obozie. Po-
szedłem do obozu Rosjan, tam te 
zabite konie już rozbierano. Nad-
leciała „Rama”, jeden z Rosjan 
stanął, a drugi oparł mu rusznicę 
przeciwpancerną na ramieniu, 
uklęknął i wy strzelił. Trafił w 
skrzydło, zachwiało samolotem, 
ale leciał dalej. Powstał wielki 
krzyk radości - „Trafił, trafił!”. 
Rano od strony Turn nadleciały 
bardzo nisko dwa
bombowce. Zboczyły 300 m i za-
miast Sowietów zbombardowały 
nasz obóz. Jechałem wierzchem 
i miałem odnaleźć szwadron 
por. „Hińcza”, który stacjono-
wał  gdzieś tu w lesie. Zaskoczył 
mnie ten nalot. Na trakcie stał 
wóz i konie, które cze kały, aby 
je zaprzęgnąć. Na takim piasz-
czystym wzniesieniu okopywano 
karabin ‚ maszynowy a niedaleko 
na wozie leżał ranny, obok które-
go stała sanitariuszka. ) Nie skry-
ła się pod wozem, lecz trzymała 
rannego za rękę. Jeszcze widzia-
łem samoloty nad lasem na tej 
przesiece. Zaczęto wołać: „Za-

trzymajcie to żarcie, bo ucieknie 
do Niemców”. Faktycznie stado 
kilkunastu sztuk krów biegło 
traktem  i gdyby wyszło z lasu, to 
na pewno poszłoby do wsi. Galo-
pujące krowy zwolniły ) między 
drzewami i nie wiedziały, gdzie 
iść. Przybiegło paru chłopaków i 
pogoniło . te krowy z powrotem 
do lasu. Podjechałem zobaczyć 
tę odważną sanitariuszkę, która 
cały czas trzymała rannego za 
rękę, nie okazując strachu. Prze-
sieką jechał żołnierz, podjechał 
do nas i powiedział: „Janin Bór 
wzięty”. Tak zaczęło się okrąże-
nie. Staliśmy całą noc gdzieś na 
trakcie, nad ranem dowiedzieli-
śmy się, że zginął płk „Oliwa” i 
tu niedaleko leży na wozie, a stoi 
przy nim warta honorowa.
Idąc w tamtym kierunku, zauwa-
żyłem na dróżce kilku rannych. 
Byli to chłopaki ) od por. „Trza-
ska”. Przy jednym klęczał Janek. 
Zobaczył mnie i zaczął mówić: 
„Co ja powiem jego matce? 
Obiecałem jej, że będę się nim 
opiekował. Nie martw się Mary-
sia - wszystko będzie dobrze”. 
Był to jeden z Pietkiewiczów, 
było ich jedenastu braci. Sam 
wojewoda łucki podawał jedne-
go z nich do chrztu przed wojną. 
Chodziłem z jednym z nich do tej 
samej klasy. „Pamiętaj - mamy 
spotkać się za Bugiem”  - po-
wtórzył Janek, a ja poszedłem 
dalej. Na wozie leżał pułkownik, 
obok wozu stało czterech żoł-

nierzy z karabinami na ramieniu 
jako warta honorowa. Ukląkłem 
przed wozem i zacząłem się mo-
dlić. Konie stały opodal i brzę-
czały łańcu-chami od naszyjni-
ków. „Odprowadźcie te konie 
gdzieś dalej, niech nie zakłócają 
mu spokoju” - powiedział ktoś z 
obecnych, po czym konie zostały 
odprowadzone w inne miejsce. 
Wróciłem do wozów stojących 
na trakcie. Opowiedziałem po-
zostałym wszystko. Przygnębie-
nie było ogólne, bo to nie zginął 
zwykły żołnierz, ale znany i ce-
niony dowódca dywizji. Chwi-
lowo nie byłem zorientowany w 
sytu acji, nie wiedziałem czy to 
dziś, czy jutro mieliśmy się prze-
bijać z okrążenia przez Hajki. 
Cały sznur wozów - tabor dywi-
zji - zgromadził się przy gajów-
ce - tam, gdzie na początku walk 
stał nasz sztab dywizji i sztab so-
wiecki. Cały trakt był i zapcha-
ny wozami, było bardzo ciemno. 
Ktoś jechał lasem, bo na pewno 
nie trak tem i krzyczał: „Co za 
dureń kazał taborom zgromadzić 
się tutaj!” - „Może pół tonu ci-
szej!” - powiedziałem, „Ja trzy 
podniosę!” - odpowiedział. Do-
piero rano kolumna ruszyła w 
głąb lasów musorskich. Wyrwać 
się z okrążenia drogą przez k 
Hajki było niemożliwe. Na Turii 
stał już front. Została tylko droga 
przez Bug albo przez tory na Po-
lesie do lasów Szackich. Wybra-
no tę drugą możliwość, bo zwiad
doniósł, że na Bugu Niemcy 
budują umocnienia. Utworzono 
kolumnę marszową, pierwsze 
oddziały, drugie kolumna jucz-
nych koni, straż tylna - oddział 
por. „Jastrzębia”, który bronił 
zamknięcia kotła. Miała to być 
forma odpoczynku dla tego od-
działu. Oddziały przeszły tory 
i zaszyły się w lasach szackich. 
Oddział luzaków z jucznymi 
końmi oraz „Jastrząb” zostali w 
okrążeniu.
Rano wszystko to, co niosły 
konie juczne kazano zrzucić w 
bagna. Serce ści skał żal, jak wi-
działem, że CKM - ten od Ma-
dziarów rozbierano i rzucono 
w bło ta. Działko, to które roz-
waliło czołg „bulbowców”, za-
sypano na urwisku piachem, w 
okolicach grobu pik. „Oliwy”. 
Konie wszystkie puszczono lu-
zem. Bogate w 1000 koni zgru-
powanie „Gromada” zostało 
teraz bez koni. „Jastrząb” cały 
dzień przy czajony był na wy-
spie. Nie wszyscy, którzy zostali 
w okrążeniu, przyłączyli się do 
„Jastrzębia”. Próbowali na wła-
sną rękę wyrwać się z okrążenia. 
Na drugi dzień przed wieczorem 
„Jastrząb” poprowadził swój od-
dział na tory. Dołączyli do nie go 
ci żołnierze z innych oddziałów, 
którzy zostali w okrążeniu. Zmę-

czenie było olbrzymie, nie prze-
spano nocy. I znów marsz.
Tej samej nocy przebijał się 54. 
Pułk Kawalerii, który też nie zdo-
łał wyrwać się z okrążenia. Pułk 
płk. Purczyńskiego przebijał się 
bardziej na wschód od Lu bomia. 
On pierwszy zaczął bój. Kilkaset 
koni i dwa działka nie mogły ujść 
uwadze Niemców. Walka trwała 
dość długo. „Jastrząb” myślał, że 
atak Sowietów odwróci uwagę od 
nas. Mylił się, bo Niemcy zostali 
zaalarmowani na całej linii. Gdy 
nasz oddział wyszedł z lasu na 
otwartą przestrzeń, brnęliśmy po 
pas w wodzie. Wtem dwie czer-
wone rakiety wystrzeliły w niebo 
i rozpętała się strzelanina. Niem-
cy podpalili parę chałup, żeby 
oświetlić sobie przedpole. Lewe 
skrzydło naciera ło wzdłuż torów, 
my z „Jastrzębiem” byliśmy na 
prawym skrzydle. Było ciemno, 
widzieliśmy tylko tory. Wtem jak 
wąż wysunął się z lasu pociąg 
pancerny. Zaczął nas zmiatać z 
przedpola. Z działek nie mógł 
nam nic zrobić, bo byliśmy za 
blisko, za to cekaemy grały bez 
przerwy. Już się rozwidniało, gdy 
zaczęliśmy wycofy wać się w za-
rośla. Natomiast lewe skrzydło 
za późno zaczęło się wycofywać. 
Cały ogień z pociągu pancernego 
teraz skupił się na nich. Wyco-
fywali się tyralierą, nie wszyscy 
naraz i dlatego może wielu z nich 
ocalało. Przybiegł z nimi Sołty-
siak, znałem go z Kowla. Dostał 
w prawą łopatkę z bardzo bliska. 
Ciało miał osmolo ne od prochu. 
Był to chłopak może 19-letni. 
„Jastrząb” kazał zrobić nosze i 
po zbadaniu go przez doktora 
Butryma, niesiono go i prawdo-
podobnie zostawio no później w 
szpitalu, do którego zaszliśmy. 
Niemcy z Lubomia wysłali za 
nami dwa czołgi i kompanię pie-
choty. Wiedzieli, że nie stanowi-
my dla nich zagrożenia, i jaką 
dysponujemy siłą. „Jastrząb” 
przepuścił to natarcie przed sobą 
i pomimo że zostaliśmy odcię-
ci od lasu, przyczailiśmy się w 
zagajniku i postępowaliśmy za 
niemieckim natarciem. Czołgi 
doszły do zwalonych drzew na 
trakcie, ostrzela ły las i zaczęły 
się wycofywać. „Jastrząb” znów 
przepuścił Niemców. Teraz nie 
kryjąc się, poboczem traktu do-
szliśmy do zwalonych drzew. 
Były widoczne ślady zawracania 
czołgów w miejscu. Po takim 
marszu doszliśmy do jakiegoś 
obozu po zostawionego przez 
oddział. Tam odpoczęliśmy i 
przyrządziliśmy coś do jedzenia. 
Chłopcy zasypiali na stojąco. 
Prawie dwie noce nie spaliśmy i 
nie jedliśmy. Trudy
dawały znać o sobie, a zmęcze-
nie potęgowało senność. Przed 
opuszczeniem tego obozu „Ja-

strząb” rozkazał odwiązać konie, 
wyprzęgnąć i puścić wolno.
Nie wiem czy „Jastrząb” wie-
dział, że szpital połowy został 
wciągnięty w ba gna i został w 
okrążeniu, czy też sądził, że na-
trafiliśmy na szpital przypadko-
wo. Naprzeciw nam wyszła sio-
stra „Mira”, która miała opiekę 
nad szpitalem a obok niej syn 
trzymający się spódnicy. Nad 
bezpieczeństwem szpitala miał 
pieczę por. „Zagłoba”, mąż 
„Miry”. „Jastrząb” zapytał czy 
jest tu gdzieś oficer - „Tak, w 
tym namiocie” - wskazała. „Nie 
zatrzymywać się” - rozkazał - 
„Przechodzić!”. Od chylił poły 
namiotu, gdzie por. „Olgierd” 
leżał ranny. „Jastrząb” spytał go, 
czy idzie z oddziałem. Odpo-
wiedział, że nie. „Jastrząb” nie 
wiedział jeszcze, że Ol gierd roz-
wiązał swój oddział i kazał prze-
bijać się na własną rękę. Dogo-
niliśmy oddział, który prowadził 
por. „Rybitwa”, ale wojsko nie 
było w stanie dalej iść. Teren był 
podmokły, znaleziono więc kępy 
w suchym miejscu, gdzie wszy-
scy padli ze zmęczenia. Tej nocy 
był przymrozek, „Jastrząb” wziął 
mnie do swojego śpiwo ra. Rano 
szykowaliśmy się do wymarszu, 
gdy usłyszeliśmy gwałtowną 
strzelaninę, która trwała krótko. 
To Węgrzy brali nasz szpital, ci 
którzy mogli chodzić uciekali 
- nie strzelano do nich, tylko w 
powietrze. W ten sposób Wę-
grzy okazali naszym rannym swą 
przyjaźń. Tak zaczęło się prawie 
dwumiesięczne polowanie na 
nas. Wymykaliśmy się Niemcom 
między palcami. Oni myśleli, że 
już nas mają, ale „Jastrząb” tak 
prowadził, że wychodziliśmy z 
tego cało.
Warto wspomnieć o paru takich 
obławach. Niemcy wyczuwali, 
że możemy znajdować się w tym 
rejonie i nie mylili się. Ustawia-
li czołgi na trakcie i chcieli nas 
na nie nagonić. Utworzyli dwie 
tyraliery w kształcie litery L. 
Gdy jedna ty raliera natarła na 
nas, zaczęliśmy się wycofywać. 
Trafiliśmy na drugą tylko nie 
od czoła, ale w bok niemieckiej 
obławy. Byliśmy gonieni i na-
cieraliśmy na drugą tyralierę. 
Niemcy uciekali w popłochu 
przed nami, przykleiliśmy się do 
tych czoł gów i przyczailiśmy się 
w zwalonych balach dębowych 
ściętego lasu, przeznaczo nych 
na umocnienia. Tyraliera, która 
nas ścigała doszła do tych bali, 
nie spotkała swoich żołnierzy i 
nie trafiła na nas. Myśleli, że roz-
płynęliśmy się w powietrzu. To 
była ryzykowna gra. „Jastrząb” 
wyprowadził oddział z bali i po-
dążył za Niemca mi, upewniając 
się, czy to koniec obławy.
Postępował tak wielokrotnie albo 
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schodził w kierunku natarcia, 
albo prze puszczał natarcie obok i 
posuwał się za nim. Często zmie-
nialiśmy miejsce posto ju. Po ca-
łonocnym marszu zatrzymaliśmy 
się w rzadkim zagajniku, można 
rzec, że na polance. Ranni, bo 
byli tacy, którzy mogli chodzić, 
zatrzymali się w starym lesie 
opodal. Strumyk płynął bardzo 
blisko, wodę mieliśmy na miej-
scu. Zaczęliśmy budować szała-
sy, a sanitariuszki wyprały swoje 
fatałaszki i rozwiesiły na małych 
sosenkach. Zajęto się przyrzą-
dzaniem posiłku, dość wysoko 
nad nami przeleciała „Rama”. 
„Jastrząb” był zły. Sanitariusz-
ki dostały za swoje. Pościągały 
ciuchy, ale miejsce oddziału już 
zostało zdradzone. „Jastrząb” nie 
przejął się tym zbytnio, mówił: 
„Upłynie parę dni, póki odczy-
tają zdjęcia i wyprawią sie na 
nas”. Wszyst ko odbywało się 
tak jak powiedział. W nocy wy-
słano patrol po żywność. Zdo-
bycz była obfita. Przywieziono 
kilka baranów uduszonych w 
stodole i przyprowadzono kro-
wę. Chodzono z nią długo, żeby 
zmylić Niemców. Wywiązała się 
awantura. Ci z patrolu zadowo-
leni ze zdobyczy, zapomnieli o 
ubezpieczeniu. Gdy zaczę ło się 
rozwidniać, ubezpieczenie opu-
ściło swoje stanowisko i wróci-
ło do obozu. Awanturę zażegnał 
„Jastrząb”. Powiedział, że sam 
poprowadzi następny patrol. 
Faktycznie wyruszyliśmy przed 
zmierzchem, a na przedzie szedł 
„Ziuk”, drzewa zaczęły prześwi-
tywać, ktoś z przodu zawołał 
„Czołg! Drużyna gospodarcza, 
któ ra szła z workami, rzuciła 
się w bok traktu, tak samo jak 
ci z przedniej szpicy. „Jastrząb” 
przykucnął, „Zawisza” obok 
niego i paru jego żołnierzy goto-
wych bro nić swego dowódcę. Po 
chwili jednak ruszyliśmy w kie-
runku czołgu. „Jastrząb” stuknął 
kolbą stena w czołg i powiedział: 
„Wyleciał na minie, nikomu już 
nie za szkodzi”. Zaczekał chwilę, 
wrócili ci, co uciekli z traktu za-
wstydzeni i ruszyliśmy dalej.
W lesie zmrok zapada bardzo 
szybko i wtedy, o zmroku, usły-
szeliśmy rozmo wę. Szedł Ukra-
iniec z Niemcem prowadząc 
krowę na sznurku. „Złapać ich” - 
po wiedział „Jastrząb”. Jak chłop-
cy zaczęli ich łapać, to wszyscy 
uciekli. Najbardziej żałowaliśmy 
krowy, przecież to była kupa 
żarcia. Pomimo że zdradziliśmy 
swoją obecność, ten nieustra-
szony oficer poprowadził nas do 
wsi, w której kwaterowali Niem-
cy. Ukraińcy dali nam kartofli i 
zboża, pomogli jak mogli, prosili 
żeby nie strzelać, bo domostwa 
ich zostaną spalone a oni zabici. 
Wróciliśmy ze zdobyczą, na ra-
zie mieliśmy co jeść i był jako 
taki zapas.
Któregoś dnia nad ranem patrol 
doniósł, że Niemcy rozwijają ty-
ralierę. „Ja strząb” zorganizował 
obronę, jednak nie widząc szans 
na zwycięską walkę, roz kazał 
„Powstań, w lewo zwrot” i puścił 
niemieckie natarcie w próżnię, 

na nasze szałasy. Niemcy wyła-
dowali swą złość na szałasach i 
spalili je. My przyczajeni gdzieś 
na bagnach, czekaliśmy aż Niem-
cy przestaną strzelać i wyjdą z 
lasu. Jak się ściemniło, oddział 
wrócił do obozowiska, ugoto-
wano żarcie bez obawy przed 
ostrzałem artylerii. Las się jesz-
cze gdzieniegdzie palił. Niemcy 
dali znać swoim, że spalili obóz 
partyzantów...
Ruszyliśmy w kierunku zachod-
nim, zmieniając miejsce postoju. 
„Jastrząb” unikał walki. Nie mie-
liśmy amunicji ani środków opa-
trunkowych. Każdy ranny, który 
nie mógłby chodzić musiał być 
zostawiony na pastwę Niemców. 
Oni złapa nych cywili, którzy 
chowali się w lasach czy złapa-
nych partyzantów rozstrzeliwa li 
na miejscu. Na pewnym postoju 
dołączyła do nas grupa rozbit-
ków z różnych oddziałów. Ucie-
szyli się, że spotkali oddział por. 
„Jastrzębia”, takich grup czy gru-
pek było sporo. Oni na własną 
rękę chcieli przeczekać aż ruszy 
front lub wy rwać się z okrążenia. 
Los złapanych przez Niemców 
był przesądzony, natomiast od-
dział dawał im szansę przeżycia.
Na którymś postoju przybiegł 
do nas koń, został złapany przez 
czujkę. Koń ten był osiodłany na 
modę węgierską. „Będę miał na 
czym jeździć, gdy przekroczymy 
Bug” - powiedział „Jastrząb”. 
„Teraz »Bączek« powierzam 
tobie tego konia - masz o niego 
dbać”. Jeździłem na nim do tej 
nieszczęsnej „bazy czołgo wej”. 
Ale to dopiero miało nastąpić. 
Teraz był wyścig ze śmiercią, 
o przetrwanie. Obławy robione 
na nas przez Niemców osłabia-
ły morale żołnierzy. Gdzieś na 
bagnach „Bihuna” kwaterował 
nasz oddział. „Jastrząb” zro-
bił zbiórkę i ogłosił: „Kto chce 
opuścić oddział - może odejść. 
Może uważać to jako demobili-
zację”. Zgłosiło się kilkunastu, 
przeważnie ci z Włodzimierza i 
jego okolic. Chciano im zabrać 
broń, ale „Jastrząb” nie pozwolił. 
Walczyli tą bronią i niech ją za-
trzymają. Przyznano mu w duchu 
rację Po wojnie dowiedzieliśmy 
się, że ich wszystkich zła pano 
we Włodzimierzu i rozstrzela-
no - i nie tylko ich. „Jastrząb” 
chciał oczyścić oddział z tych, 
co przy pierwszych strzałach 
uciekali, czyli „wycofywali się”. 
Po odejściu zdemobilizowanych 
zapanował ponury nastrój, jesz-
cze za dnia rozpa lono z suchych 
gałązek ogniska i szykowano coś 
do przegryzienia. Siedzieliśmy 
przy ognisku z „Jastrzębiem”. 
„Zawisza” i ja nie rozmawiali-
śmy ze sobą, bywało ze nawet 
parę dni. Nie było o czym. Prze-
chadzało się niedaleko dwóch 
żołnierzy, starszych, może na-
wet po pięćdziesiątce. Zawołał 
ich „Jastrząb” i poprosił żeby 
usiedli przy ognisku, a także dał 
im po kartoflu, żeby sobie upie-
kli. Zwrócił się do „Zawiszy”: 
„Idź do kolegów, ja tu zostanę 
pod dobrą opieką »Bączka«, a 
ty się trochę rozerwiesz”. Za-

częły się rozmowy: „Batko (tak 
poufale nazywaliśmy „Jastrzę-
bia”), kiedy wyprowadzisz nas 
z okrążenia? - najwyższy czas”. 
Musieli się znać z czasów, gdy 
„Jastrząb” przed wojną był na 
wsi nauczycielem. Zawsze, gdy 
było spokojnie, oni przechadzali 
się koło naszego szałasu, a on ich 
zapraszał i czę stował kartoflem 
do upieczenia. Głowiłem się, 
skąd miał kartofle? To tajemnica 
„Zawiszy”. Nie wiem, kim byli, 
ale kiedy przychodzili, „Zawi-
sza” szedł do swoich kolegów i 
sanitariuszek, które pochodziły z 
jego lub sąsiednich wsi. Nikt nam 
nie przeszkadzał w rozmowie i 
wspomnieniach. Nikt też nie od-
ważył się przysiąść do ogniska 
„Jastrzębia”. Aż pewnego razu, 
gdy się nagadali zwrócił się do 
mnie: „»Bączek«, pamiętam cię z 
Ossy, jak przyszedłeś z meldun-
kiem, przesłuchiwali śmy wtedy 
z ks. Dąbrowskim tego niemiec-
kiego oficera” - „Tak batko” - 
powie działem, on się uśmiechnął 
razem z nimi. „Byłeś u majora 
»Kowala«. Jesteśmy tyle czasu 
razem i się nie znamy. Do jakiej 
szkoły chodziłeś?”. Odpowie-
działem, że do „jedynki”. „A do 
której klasy?” - „Do trzeciej?” 
- „Zdałem do czwartej, ale wy-
buchła wojna”. „Kto był twoim 
wychowawcą?” - powiedziałem, 
że pani Solec ka; „A gdzie miesz-
kałeś?” - „Na Limanowskiego 
naprzeciw ZZK” - „A znałeś 
panią Nowosielską?” - „Tak, ja 
u niej mieszkałem i uczyłem w 
twojej szkole tylko od 4 klasy”. 
I tak staliśmy się z „Jastrzębiem” 
sobie bliscy, teraz łączyła nas 
szko ła, w której On uczył a ja 
byłem uczniem. „A dlaczego nie 
poszedłeś do cywila jak tamci 
odchodzili?” - „Nie wiedziałem, 
w którą stronę do Kowla i ojciec 
by mi wlał, bo nie zostałem i nie 
wytrwałem do końca” - „Toś 
mi żołnierz”. Śmiali się na cały 
głos, zaczęto spoglądać w naszą 
stronę, zastanawiając się, co nas 
tak rozbawi ło. Gdy wrócił „Za-
wisza”, spytał po cichu, dlaczego 
było tu tak wesoło?

Wyruszyliśmy jeszcze za dnia, 
było bardzo parno. Marsz był 
dość szybki, wy szliśmy na prze-
siekę, po chwili podano na linii 
wiadomość, aby zwolnić. „Jedź 
»Bączek« i popędź tam koniec”. 
Ile razy przedtem poganiałem 
tych na końcu kolumny, mówi-
li, że już będą szli szybciej. Za-
wracałem konia, gdy padł strzał. 
Ktoś miał załadowany karabin i 
widocznie o coś zaczepił i padł 
strzał, zabijając idącego za nim. 
„Jastrząb” jak nigdy nie podnosił 
głosu, tak teraz się pieklił. Ka-
zał pochować go na przesiece. 
Pytano, czy kto go znał. Nikt się 
nie przyznawał, bojąc się, żeby 
nie padło na niego podejrzenie, 
że to on niechcący zabił kolegę. 
Zaczęto mówić o złej wróżbie. 
W tym przypadku sprawdziła 
się całkowicie. Gdy przechodzi-
liśmy przez trakt, auto pancer-
ne na przyćmionych światłach 
przedzie liło nasz oddział na pół. 

Grupa końcowa, w której byli 
ranni i Leon Karłowicz cofnę-
ła się daleko. Środkowa grupa z 
„Ziukiem” Turowskim po prze-
jechaniu auta przebiegła trakt i 
dołączyła do oddziału. Zaczęło 
padać, była wielka burza wiosen-
na. „Jastrząb” zatrzymał oddział 
i czekaliśmy aż się zacznie roz-
widniać. Byliśmy w tak zwanej 
„bazie czołgowej”. W zasadzie 
była to baza paliw dla czoł gów i 
samochodów. Gdy „Jastrząb” zo-
rientował się, że jesteśmy w bazie 
u Niem ców zaczął wycofywać 
oddział. Niemcy też zorientowali 
się, kto u nich był i z wściekło-
ścią ruszyli za nami. Dopadli nas 
i ostrzelali. Ranny został strzelec 
Ro kicki. Podano wiadomość - 
goniec do tyłu, zawróciłem konia 
i po tej wodzie na podmokłym 
terenie zacząłem jechać na ko-
niec oddziału. Butrym widząc 
idącego „Jastrzębia” z „Zawiszą” 
i mnie jadącego zameldował, że 
rana jest postrzałowa w brzuch i 
ranny nie może jechać na koniu. 
„Jastrząb” wyciągnął mapę i roz-
łożył ją na pniu drzewa. Chciał 
się zorientować, gdzie jesteśmy.
Innym razem dopadli nas Niem-
cy. Zaczęliśmy się wycofywać, 
zostawiając rannego, którego 
Niemcy zaczęli kopać, on krzy-
czał. To dało nam czas na od-
skok od nieprzyjaciela. Krzyk 
umilkł, każdy z nas myślał, że 
dobili go. Trafiliśmy na twardy 
grunt, żołnierze biegli, by znów 
wpaść w trzęsawisko. Skoczy-
łem koniem na to rozległe bagno, 
szerokie na 30 m. Byliśmy już 
blisko końca tego bagna, znów 
zagrzmiały serie maszynowe. 
Koń zarył nozdrzami w bagno, 
wyleciałem z siodła, nie trzy-
małem nóg w strzemionach, tak 
uczył „Zawisza”. Złapałem tyl-
ko troki na owies, które nie były 
przywiązane do siodła, było tam 
trochę mąki, 2 handelki sło niny i 
sól. Była to nasza żelazna racja, 
której miałem pilnować jak oka 
w głowie. Zostawiłem tego ko-
nia na bagnie, ratując siebie, ale 
koń wyszedł z bagna i pognał za 
nami. Złapała go grupa, która też 
odbiła od „Jastrzębia”, a w któ-
rej był „Ziuk” i Szewczyk - nie 
znam jego pseudonimu. Po woj-
nie na którymś tam zjeździe opo-
wiedział mi, że zabili tego konia 
i pocięli mięso na pasy, suszyli 
na słońcu i żywili się nim. Póź-
niej por. Persz przeprowadził ich 
na Zamojszczyznę.

Po przejściu „bazy czołgowej” 
z oddziału „Jastrzębia” pozostał 
mały oddzialik. Tory przeszliśmy 
bez walki, nie raz leżeliśmy pod 
nosem Niemców w chaszczach 
czy zagajnikach lub na bagnach. 
A przecież przez te cholerne tory 
zginęło tylu żołnierzy dywizji. 
Byliśmy przyczajeni, leżeliśmy 
całymi dniami przepuszczając 
Niemców obok siebie. Szliśmy 
poprzez zgliszcza, prawie szla-
kiem dywizji. Omija liśmy śmier-
dzące studnie zawalone ciała-
mi pomordowanych Polaków. 
U kresu sił w nocy z 23 na 24 
czerwca przeszliśmy Bug gdzieś 

na wysokości Zabłocia, z Dywi-
zją połączyliśmy się 27 czerwca 
koło Ostrowa Lubelskiego. Tak 
opuściłem moje wołyńskie ścież-
ki i zaczął się nowy etap. Ale to 
już temat na inną opowieść.

Czesław Michalski pseud. „Bą-
czek” urodził się 6 lipca 1930 
roku w Kow lu. W listopadzie 
1943 roku za sprawą krewne-
go trafił do oddziału samoobro-
ny por. „Kani” w Zasmykach. 
Przebywał też w Kupiczowie, 
silnej bazie samoobro ny. Pod-
czas formowania się 27. Wołyń-
skiej Dywizji Piechoty Czesław 
Michalski otrzymał przydział 
do III plutonu III komp. por. 
„Kani”, potem został przydzie-
lony do sztabu mjr. „Kowala”. 
W okresie wielkanocnym 1944 
roku (od kwietnia 44 goniec II 
bat. 50. P.P.) wraz ze sztabem 
dotarł do Stawek, gdzie po cięż-
kich walkach zajmował się także 
dowozem rannych do szpitala 
polowego. Po wyjściu dywizji 
z okrążenia został z oddziałem 
„Jastrzębia”, który to oddział nie 
prze bił się wraz z dywizją. W 
oddziale „Jastrzębia”, 14-letni 
wówczas Cz. Michalski, przyjął 
funkcję gońca. W tym okresie do 
„Jastrzębia” dołączyli rozbitko-
wie z róż nych oddziałów, którym 
w pojedynkę groziła śmierć z 
rąk Niemców lub nacjona listów 
ukraińskich. W okrążeniu byli aż 
do przybycia do bazy czołgowej. 
Potwor nie zmęczeni, zagrożeni 
ze wszystkich stron, wymykając 
się wielokrotnie z obławy nie-
mieckiej dotarli do Jagodzina. 
Tu w biały dzień przeszli tory i 
podążając nadal szlakiem dywi-
zji w nocy z 23 na 24 czerwca 
1944 roku przekroczyli Bug pod 
Zabłociem. Cz. Michalski wraz z 
„Jastrzębiem” i pozostałymi żoł-
nierzami dołączyli do dywizji w 
Ostrowie Lubelskim. Tu odbyła 
się spóźniona defilada z okazji 
rocz nicy powstania oddziału 
„Jastrzębia” (oddział powstał 15 
maja 1943 roku). Po rozbroje-
niu w Skrobowie Cz. Michalski 
dostał się z „Jastrzębiem” do 
Chełma, po czym wrócił do Lu-
blina, gdzie zgłosił się do swego 
oddziału internowanego na Maj-
danku. Był to wówczas punkt 
rozdzielczy. Drogi internowa-
nych tam żołnierzy prowadziły w 
trzech kierunkach: do więzienia 
na zamku lubelskim, na Sybir 
lub do ludowego wojska (jako 
niepełnoletni Cz. Michalski mógł 
jednak być wcielony do wojska). 
Po wielu perypetiach Cz. Mi-
chalski dotarł do Dęblina, gdzie 
ukoń czył szkołę mechanicz-
ną. Po jakimś czasie wyjechał 
do Pionek i mieszka tu do dziś; 
przez wiele lat pracował w tutej-
szych zakładach chemicznych. 
Cz. Michal ski jest współorga-
nizatorem środowiska 27 WDP 
AK po roku 1956 w Warszawie 
(dopiero w latach 70. zaczęły po-
wstawać oddziały lokalne). Cze-
sław Michalski utrzymuje stały 
kontakt z żołnierzami 27, WDP 
AK w całym kraju.
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Jest bardzo mroźny poranek, wła-
ściwie jeszcze noc, wokoło ciem-
no, sobota 10 lutego 1940 roku 
parę minut po godzinie 6,00.
Ciszę nocną przerywa silny ło-
mot i kopanie w drzwi chałupy. 
Momentalnie wszystkich domow-
ników postawiło na równe nogi, 
ojciec pyta-kto tam ? 
Откройте дверь! Weszli do środ-
ka. NKWD - dzista w czapce ze 
szpicem na głowie i trzech Ukra-
ińców, jeden obcy z karabinem na 
sznurku, dwóch z naszej wsi. Od-
daj broń – pada rozkaz. Broni nie 
posiadam, wydusił z siebie ojciec. 
W imieniu sowieckiej włastii 
przesiedlamy was na drugą obłast. 
Posadzili ojca za stołem. Mnie i 
mamie kazali się pakować. Mamę 
sparaliżował strach, odebrał zdol-
ność prawidłowego myślenia, w 
pierwszej chwili zaczęła pakować 
rzeczy nieprzydatne do podróży. 
Mogliśmy zabrać tylko to co było 
w domu na dole, na strych nie 
wolno było nam wchodzić, dosta-
liśmy na to 15 minut. 
Zabieraliśmy pościel, ubrania, 
pierzyny, koce, mąkę, kaszę i 
smalec. Wszystko co spakowa-

liśmy wynosiliśmy na podwór-
ko. Na dworze czekały już sanie 
zaprzężone w dwa konie, jeden 
nasz, drugi z majątku (zabrał go 
niedawno rabujący Ukrainiec).
Musieliśmy zostawić cały ma-
jątek ruchomy i nieruchomy. W 
domu pozostały krowy, drugi 
koń, świnie, owce, kury i kaczki, 
nic nam nie wolno było zabrać ze 
sobą. W domu brakowało młod-
szego brata. Tadek poprzedniego 
dnia zaraz po szkole poszedł do 
cioci Anny i pozostał u nich na 
noc. Nie wiedzieliśmy co z nim 
jest, nie mogliśmy zostawić go 
samego w domu. Nie zdawaliśmy 
też sobie z tego sprawy, że stryja 
Kaliksta także wywożą. NKWD - 
sta zgodził się by ojciec pojechał 
z uzbrojonym Ukraińcem do wsi 
po mojego brata. 
Dom nasz zamknął Ukrainiec za-
bierając klucz ze sobą. Nie pozo-
stawiono nam na piśmie żadnego 
protokołu przejęcia naszego ma-
jątku. Zresztą i co mielibyśmy z 
nim zrobić, nie miał żadnej war-
tości i prawa do rekompensaty. 
Ruszyliśmy z płaczem w niezna-
ne. Za nami pozostał cały dorobek 

życia moich rodziców Antoniego 
i Marii Skrzypników. Ze wsi do-
biegały nas odgłosy zwierząt go-
spodarskich, lament, płacz dzieci i 
dorosłych, ujadanie psów. W tym 
zgiełku wieziono nas na koniec 
wsi pod Słobódkę, gdzie wszyscy 
się zbierali. Mróz nie ustępował, 
temperatura nieznacznie podsko-
czyła, dalej było ponad 30 stopni 
mrozu. W pustym polu dodatko-
wo niesamowicie wiało. Areszto-
wania trwały od wczesnego rana 
do późnego wieczora. Ludzie 
byli zmarznięci, zdezorientowani. 
Nikt nie wiedział, co będzie dalej, 
nikt nie przypuszczał, jak długa 
czeka ich podróż. Gdy według 
Sowietów wszyscy dotarli, przeli-
czono jeszcze sanie i pod nadzo-
rem sowieckich żołnierzy i Ukra-
ińców, ruszyliśmy dalej w kierun-
ku odległej o 24 kilometrów stacji 
kolejowej Worwulińce. 
W śnieżnej zadymce przy ciągle 
padającym śniegu, jazda trwa-
ła cały dzień. Po godzinie 17,00 
więźniów przywieziono na pobli-
ską stację kolejową. Dotarliśmy 
wreszcie na miejsce, na bocznicy 
kolejowej stała długa kolejka sań 

i furmanek załadowanych rodzi-
nami z całej okolicy. 
Do numerowanych brudnych wę-
glarek ładowano po 8-10 rodzin. 
Załadowano nas dopiero o 4 nad 
ranem, dnia 11 lutego, bowiem 
brakowało już wagonów do zała-
dunku. Sowieci nie spodziewali 
się tak dużej ilości aresztowanych 
z całego powiatu zaleszczyckie-
go. Pociąg ze stacji Worwulińce 
wyruszył dopiero w poniedziałek 
rano 12 lutego 1940 roku w kie-
runku wschodnim. W wagonach 
brakowało okien, drzwi zostały 
zaśrubowane i okręcone drutem 
kolczastym. W wagonie ciemno, 
przez szpary wydrążone w de-
skach patrzyliśmy dokąd jedzie-
my. Przez Tłuste i Czortków do-
jechaliśmy do Husiatyna. 
Tu nad rzeką Zbrucz przebiegała 
granica z Rosją. Poza tym nastą-
pił przeładunek do ruskich wago-
nów, bo tory u nich szersze o …
Wagony były już inne z oknami 
i pryczami do spania. Pośrodku 
każdego wagonu był mały okrą-
gły piec do ogrzewania i gotowa-
nia, drzewo i trochę węgla. Cała 
pościel i lżejsze rzeczy poszły na 
górę, na dole siedzieliśmy w cza-
sie jazdy i pożywiania się, było 
tu lepiej, zwłaszcza cieplej, bo 
mróz nie odpuszczał. Obok pie-
ca przy zaryglowanych drzwiach 
był otwór – ubikacja typu turec-
kiego, na kucąco. Razem z nami 
w wagonie jechała rodzina stryja 
Kaliksta. Zastanawiali się wszy-
scy, nie tylko my, dlaczego nas 
wywożą? Wszyscy osadnicy Pił-
sudskiego wiedzieli, że są na li-
ście wywozowej, mogli się do tak 
ciężkiej drogi przygotować, za-
brali większe zapasy kaszy, mąki, 
smalcu i innych niezbędnych do 
drogi produktów żywnościowych. 
Spodziewali się najgorszego i nie 
pomylili się. My mając 15 minut 
na spakowanie, łapaliśmy co tyl-
ko weszło nam do ręki. Dlaczego 
akurat tato z rodziną? Stryj Ka-
likst Skrzypnik był prezesem Kół-
ka Rolniczego, wspólnie z innymi 
uprawiał przydzielone pole. Tato 
należał także do Kółka Rolnicze-
go, obaj pełnili jakieś społeczne 
funkcje. Poza tym ojciec prowa-
dził rachunkowość w sklepie. 
Do tego przyczepili się Ukraińcy 
umieszczając obu na liście wywo-
zowej na Sybir. 
Wywieziono z Burakówki 26 pol-
skich rodzin, łącznie 106 osób, 
były to rodziny; Wincenty, Ma-
rian, Józef, Stanisław, Wojciech, 
Łukasz, Michał i Antoni Żymań-
czyk, Antoni Roszczuk, Kalikst, 
Antoni, Józef i Jan Skrzypnik, 
Michał, Bronisław i Tomasz Jasz-
czyk, Ludwik Niemczyk, Bar-
tłomiej i Antoni Sobczak, Piotr 
i Józef Sobczyszyn, Jan Kościk, 
Łukasz i Józef Szczepanik, Stani-
sław Żuczkowski i Stefan Chwa-
stowski. Będący na liście Mikołaj 
Jaszczyk, sekretarz urzędu gmin-

nego ,zdołał zbiec do Rumunii. 
Sołtys Piotr Żymańczyk za swoje 
„wcześniejsze zasługi” nie został 
wywieziony. 
W dalszą drogę ruszyliśmy na-
stępnego dnia. Przez małe zakra-
towane okienka widziałem jak 
mijaliśmy Kijów, Kursk, Penzę, 
Kujbyszew. Po tygodniu dotar-
liśmy na Ural do Świerdłowska, 
gdzie na bocznicy kolejowej sta-
liśmy przeszło dobę. Mijały nas 
różne pociągi z Białostocczy-
zny, Wileńszczyzny, ze Lwowa , 
Wołynia. W pewnym momencie 
zauważyłem stojącego obok po-
ciągu starszego Kozaka. Zapyta-
łem, czy nie wie dokąd nas mogą 
zawieźć? Ku mojemu zdziwieniu 
odpowiedział w ten sposób- jak w 
lewo na północ, to do Archangiel-
ska, jak w prawo na południe to 
do Kazachstanu, jak na wprost to 
na Syberię. Zima nie ustępowała, 
była coraz sroższa, temperatura 
dochodziła do minus 40 stopni C. 
Pojechaliśmy jednak na wprost, 
na Syberię, przez Pietropaw-
łowsk, Tomsk, Nowosybirsk. 
W trakcie „podróży” wg ruskiej 
instrukcji miano wydawać dzien-
nie jeden gorący posiłek. 
W wagonie zmieściło się nas 30 
osób. Żywność i wodę dostarcza-
no rzadko i nieregularnie, stąd 
wiele ludzkich tragedii już po 
drodze na zesłanie. Początkowo 
na trasie do Kujbyszewa jedze-
nie podawano nocą, by zapewne 
miejscowa ludność nie wiedziała 
o transportach ludzi. 
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Kipiatok, „zupę”, soloną rybę i ja-
kąś kaszę roznoszono nieregular-
nie. Dopiero za Uralem, gdy do-
tarliśmy w dalsze rejony ZSRR, 
posiłki zaczęto wydawać w dzień 
.Podawano najczęściej 2 wiadra 
zupy, trochę wody na herbatę i su-
chy prowiant. Zapasów w naszym 
wagonie prawie nie mieliśmy, 
gdyż nikt z naszych ludzi nie spo-
dziewał się wywózki. Wprawdzie 
koloniści z Kościuszkówki wie-
dzieli, że są na liście, spodziewali 
się ewentualnej deportacji, mogli 
zatem takie zapasy porobić, więk-
szość z nich takowe miała. Można 
było zabrać więcej kaszy, mąki 
czy makaronów, by przetrwać to 
najgorsze. 
Nie wiedzieliśmy, że najgorsze 
dopiero przed nami. W całym 
transporcie panował głód i strasz-
liwe pragnienie. Szerzyły się cho-
roby, szczególnie wśród dzieci, 
które stanowiły połowę wywo-
żonych. Głównie biegunki, go-
rączka ,zaziębienia (normalność 
w takiej temperaturze powietrza).
Do tego dochodziło załamanie 
psychiczne, co potęgowało śmier-
telność wśród dzieci i starszych. 
Zmarłych kazano wynosić i ukła-
dać wzdłuż torów, jednak na silny 
opór jadących spowodował, że 
przenoszono je na tył pociągu do 
wagonu trupiarni, by się zgadzała 
liczba transportowanych, a pociąg 
jechał dalej. W pociągu miał też 
być personel medyczny. 
Rzeczywistość była jednak bar-
dzo odległa od humanitarnej so-
wieckiej instrukcji, której z zało-
żenia nikt nie miał zamiaru prze-
strzegać i co charakterystyczne 
dla systemu, było ciągłe używa-
nie kłamstw. W Nowosybirsku po 
tylu dniach bez mycia i kąpania 
zapędzono wszystkich do łaźni. 
Mróz, ubrania na haki i do paro-
wej łaźni. Co z tego, że chwilowo 
byliśmy czystsi, kiedy trzeba było 

z powrotem ubrać się w brudne 
i cuchnące rzeczy. Przynajmniej 
zostały zdezynfekowane i nie ła-
ziły już po nas te okropne wszy. 
Na stacjach… „witały Palacz-
ków” grupy okutanych w chustki 
kobiet ,ciekawych jak wyglądają 
„wragi naroda”, chciały pierwsze 
wykorzystać możliwość zdobycia 
jakichś rzeczy poprzez jedyny 
uprawiany tu handel wymienny, 
za jakąś strawę. Chętnych nie bra-
kowało. Po 3 tygodniach „podró-
ży” dotarliśmy do miasta Kańsk 
w irkuckiej obłasti, która położo-
na jest w południowo-wschodniej 
Syberii. Miast leży na rzeką Kan 
(dopływ Jeniseju), na wschód od 
Krasnojarska, przy Kolei Trans-
syberyjskiej. Cały transport po-
dzielono na 3 części.12 rodzin z 
naszej wsi trafiło do Krasnojar-
skiego Kraju,10 rodzin na Kalu-
cze, w tym wszyscy Jaszczyko-
wie. Dwie rodziny Skrzypników, 
taty i stryja Kaliksta skierowano 
na Polenczyt. 
Po jednodniowym postoju na 
stację kolejową w Kańsku pod-
stawiono samochody ciężarowe 
i zawieźli nas do miejscowego 
teatru na kolejny nocleg. Wszyst-
kie rodziny rozłożyły się w dużej 
sali widowiskowej na podłodze, 
podano trochę zupy i chleba. 
Przy scenie stał duży posąg Le-
nina z wyciągniętą ręką, ktoś w 
nocy powiesił na niej pustą torbę. 
Rano myśleliśmy, że NKWD-zi-
stów trafi i zaczną do nas strzelać, 
wyglądało to tak, że puściliśmy 
wodza rewolucji z torbami. Po-
wtórnie załadowano nas na samo-
chody i jadąc 60 km w kierunku 
północno-wschodnim dotarliśmy 
do Abakanu, stolicy Chakasji, 
leżącej u ujścia rzeki Abakan do 
Jeniseju. „Specpieriesieleńców” 
na noc umieszczono w cerkwi 
Przemienienia Pańskiego, która 
wydała się cudownym schronie-

niem, osłaniała przed zimnem i 
wiatrem, gdyż rano załadowano 
nas na nieosłonięte niczym cię-
żarówki i tak przy bardzo niskiej 
temperaturze, przy wiejącym ze-
wsząd wietrze, jechaliśmy cały 
dzień. Na noc podali trochę chle-
ba i gorącej wody. Wcześnie rano 
pobudka i ładowanie wszystkich 
na sanie. Na jednych nasz bagaż 
i tato, na drugim stryj ze swoim 
bagażem, na następnych nasze ro-
dziny, pozostali ludzie w długiej 
kolejce. 
Okryliśmy się ciuchami, pierzy-
nami, czym się tylko dało, cze-
kała nas długa i niebezpieczna 
podróż. Przywiązani zostaliśmy 
powrozami by przypadkiem na 
zakrętach nie wypaść z sań. Sanie 
były szerokie, dodatkowo mia-
ły po bokach podpory, by się nie 
wywracały. Każde sanie ciągnął 
jeden koń z olbrzymim pałąkiem 
zamiast chomąta. 
Tak zaczęła się moja najdłuższa w 
życiu sanna, wjechaliśmy głębo-
ko w tajgę, jechaliśmy od wioski 
do wioski, gdzie nocowaliśmy w 
miejscowych szkołach. Na przed-
ostatnim postoju podano nam do 
jedzenia zgniłe śledzie. Jeden z 
naszych ludzi jadących w trans-
porcie, niejaki Maślanka dostał 
zatrucia pokarmowego. Po tygo-
dniu jazdy, 4 marca 1940r.dotar-
liśmy do miejscowości Polenczyt 
w obwodzie czuńskim. Była tutaj 
olbrzymia czuńska baza traktoro-
wa, 15 traktorów, stalińce jak my-
śmy je nazywali. Zakwaterowali 
nas w szkole i oczekiwaliśmy co 
będzie dalej. Niebawem zmarł 
pan Maślanka.10 marca1940r,a 
była to niedziela, dotarliśmy do 
położonej głęboko w tajdze nad 
szeroką rzeką Czumą, osady Ja-
kunin,14 km od bazy w Polenczyt. 
Zostaliśmy skierowani do olbrzy-
miego baraku, zakwaterowanych 
w nim było 60 ludzi z naszych 
stron, powiatu zaleszczyckiego. 
Pośrodku piec do ogrzewania i 
gotowania. Wokoło stały prycze. 
Rodzina od rodziny oddzielona 
była deskami, spód pryczy słu-
żył jako szafa, a góra jako stół i 
spanie. Mieszkały już tu rodziny 
Kania, Krzywoń, Stoczki. Rodzi-
na Łanków przywiozła zmarłego 
Maślankę i nazajutrz rano rozpo-

częliśmy przygotowania do jego 
pogrzebu. Wybraliśmy miejsce 
na górce obok baraku. Najpierw 
rozpaliliśmy ognisko, by rozgrzać 
zamarzniętą na metr ziemię. De-
sek nie było, ruscy dali trochę 
gwoździ, z belek skleciliśmy pro-
wizoryczną trumnę i tak odbył 
się katolicki pogrzeb, bez księdza 
ale z modlitwą. Po pogrzebie od 
razu wszyscy mężczyźni, wyro-
śnięte dziewczyny i mocne ko-
biety, zostali skierowani do lasu, 
celem wycinki drzew. Praca była 
bardzo ciężka, trwała zazwyczaj 
10 godzin od rana do wieczora 
na trzaskającym mrozie. Ogrzac 
się można było przy palących ga-
łęziach drzew. Codziennie rano 
gdy się tylko wszyscy obudzili 
pani Kaniowa zaczynała modli-
twę poranną i śpiewała godzinki, 
jedni z nią śpiewali inni płakali. 
W każdy piątek odprawiano dro-
gę krzyżową, pościliśmy przez 
cały tydzień, wiadomo o mięsie 
i innych smakołykach mogliśmy 
tylko pomarzyć. W niedzielę od-
mawialiśmy różne modlitwy i 
gorzkie żale. Na Wielkanoc jed-
na z pań jakimś cudem upiekła u 
ruskich placek, ktoś znalazł jajko, 
ugotowaliśmy je.60 osób jednym 
jajkiem i plackiem podzieliło się 
i takie mieliśmy wielkanocne 
śniadanie. Niebawem 40 letnie-
go ojca zabrano do pracy w bazie 
Polenczyt, zwozili tam drzewo z 
tajgi na olbrzymi plac. Na sanie 
ładowali 40 kubików drzewa, 
cztery do pięciu razy w ciągu 
dnia, duży traktor gąsiennicowy, 
zwany przez nas stalińcem, zwo-
ził to nad rzekę. Tam następował 
rozładunek na sztaple, czekało to 
wszystko to wiosny kiedy szero-
ka Czuna była wolna od lodu i 
kry i spławiano do dużych tarta-
ków w dół rzeki. Raz w tygodniu 
trzeba było wymienić bieliznę i 
pościel, fasowało się rękawice, 
a porwane trzeba było połatać. 
Ze względu na olbrzymie mrozy 
mieliśmy buty skórzane, dodat-
kowo by nie było w nich zimno, 
szyliśmy ze szmat tzw. barłacze. 
Pracować trzeba było w tempera-
turze od minus 30 do 45 stopni C. 
Pieczę nad nami sprawował srogi 
NKWD-zista w mundurze i z bro-
nią, komandir Cypłakow. Zaczę-

liśmy go prosić by przerzucił nas 
bliżej pracującego w tajdze ojca, 
zgodził się. Te rodziny, których 
mężowie pracowali przy rozła-
dunku drewna, zostały przerzu-
cone bliżej nich,3 km od miejsca 
pracy mojego taty. Umieścili nas 
w baraku na polu, kołchoźnicy la-
tem w nim spali, obrabiając pole. 
My musieliśmy wytrzymać w let-
nim baraku zimą, nie było innego 
wyjścia. W naszym baraku spały 
4 rodziny,2 Skrzypników, Krzy-
woń i Tabis. W tym też baraku 
pani Krzywoń urodziła córkę. Nie 
było mleka ani kaszy, zdrowa ko-
bieta była to i wykarmiła dziecko 
własną piersią. Później gdy pod-
rosło jadło już to samo co my, 
zupy z grzybów, czarny chleb, 
suszone jagody, innego wyjścia 
nie było, tak przeżyło. Sybiraczce 
nadali imię Szura. Tam mieszka-
liśmy do wiosny, potem znowu 
nas o  4 km przetransportowali 
do innego baraku, powtórnie 60 
osobowego. Barak był tuż nad 
strumieniem. Przyszły wiosenne 
roztopy, tragedia. Nie można było 
do nas dojechać, a co to dopiero 
dojść. Jedzenie  dostarczano w 
worku na grzbiecie konia, razu 
pewnego mało koń się utopił. W 
drugim baraku gdzie przebywa-
ło 175 osób wybuchła epidemia 
tyfusu. Do pracy chodziło zaled-
wie 4 mężczyzn. Rano w baraku 
gotowano dwa wiadra herbaty z 
łodyg czarnej jagody i podawano 
spragnionym chorym, którym do-
kuczała wysoka gorączka. Silniej-
sza i zdrowsza kobieta wstawała 
i gotowała jakąś zupinę ze znale-
zionych w lesie grzybów. Ludzie 
umierali jeden po drugim, osiero-
cone dzieci zabierano do sowiec-
kich Domów Dziecka. Na Syberii 
nic nie
miało takiej wartości jak żyw-
ność. Otrzymywaliśmy tzw. „paj-
ki”. Były to przydziały żywno-
ści w ilości 300 gramów chleba 
dziennie na osobę pracującą,120 
gramów dla „iżdiwieńca”- dziec-
ka do lat 11-12 (w zależności od 
ustalenia wieku przez komandira), 
które stanowiły zapłatę za ciężką 
pracę. Cześć ludzi miało to szczę-
ście, że zostali zabrani do szpita-
la i przeżyli, większość umarła z 
głodu. Każdego dnia śmierć zbie-
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rała swoje żniwo. Wieczna zmarz-
lina uniemożliwiała godne pocho-
wanie zmarłych. Chowaliśmy ich 
na prowizorycznym cmentarzu, 
na górce, pozostali tam na wieki 
z dala od rodzinnego domu. Zimą 
zakopywano w śniegu, bo nie szło 
się  dokopać, nocą podkradały się 
dzikie zwierzęta i rozszarpywały 
zwłoki. Dotarła też do nas dobra 
nowina. W odległości kilome-
tra od osiedla Polanczyt zaczęto 
budować dla nas nowe wygodne 
baraki, było ich cztery. Pośrod-
ku długi korytarz, pokoje, obok 
kuchnie z płytą do gotowania, 
oddzielne prycze. Na jeden ba-
rak ogólna łaźnia, można też było 
samemu wyprać bieliznę mimo, 
że brakowało mydła .Zaczęło się 

nowe życie, znowu w jednym 
pomieszczeniu zamieszkały 4 ro-
dziny, my i stryj oraz Wróblewscy 
i Juch. Młodzież została zmuszo-
na do nauki w sowieckiej szkole, 
nieraz dochodziło do potyczek 
z tamtymi, nie dawaliśmy się, 
gdyż było nas z dwudziestu. Wy-
zywali nas, że jesteśmy synami 
burżuazji. Tam jednak ukończy-
łem czwartą i piątą klasę. Wielu 
z nas miało podmrażane palce i 
nogi, brakowało obuwia, a przede 
wszystkim żywności. Kobiety 
nielegalnie chodziły do oddalone-
go o 10 km kołchozu, wymienić 
za przywiezioną z domu odzież 
ma trochę mąki, sera czy śmie-
tany. Już dawno przywieziona z 
Polski pierzyna została wymie-

niona na jedzenie. Przyłapana na 
handlu osoba, od razu trafiała na 
24 godziny od aresztu – trupiar-
ni, zbitej naprędce z kilku desek. 
Cypłakow krzyczał i straszył kon-
sekwencjami. Letnią porą wszy-
scy mieszkańcy nosili na głowie 
siatki chroniące przed okropnymi 
muszkami i komarami, cięły nie-
samowicie. Po ugryzieniu ciało 
niesamowicie swędziało, po dra-
paniu powstawały olbrzymie rany 
i wrzody. Jedynym znanym nam 
lekarstwem było przyłożenie list-
ka babki lancetowatej, to pomaga-
ło. Wodę do gotowania nosiliśmy 
ze strumyka. Wraz z nastaniem 
lata, wszyscy zresztą znają to ru-
skie powiedzenie, że u nas tylko 9 
miesięcy zimy, a potem lato i lato, 
niekończące się lato, do życia bu-
dziła się też przyroda. Na pola-
nach tajgi kwitły piękne kwiaty, 
pojawiło się mnóstwo grzybów, 
wokół słychać było śpiew ptaków, 
dając nam otuchę i nadzieje do 
dalszego lepszego życia. Prawie 
cały sierpień 1941r.padał u nas 
deszcz. Po obfitych opadach, po-
jawiły się w niesamowitej ilości 
grzyby, trzeba było zrobić zapa-
sy na zimę. Po skończonej pracy, 
kobiety każdego dnia wybierały 
się na grzybobranie. Któregoś 
dnia do baraku nie powróciła pani 
Hycko, zaginęła. 
Dwa dni szukali ją wszyscy męż-
czyźni, potem ruscy myśliwi i nic. 
Wszyscy ostatecznie stwierdzili, 
że zginęła, mógł ją rozszarpać 

niedźwiedź lub wilki. Pozostawi-
ła 4 letniego syna, mąż wcześniej 
zmarł na zapalenie płuc. Przyszła 
niedziela, nagle ktoś wpada do 
naszego baraku i wrzeszczy – lu-
dzie, ludzie chodźcie zobaczyć. 
Wszyscy wybiegają, patrzą – stoi 
Hyckowa, twarz pokrwawiona, 
ubranie poszarpane. Chodziła 
po tajdze, po gąszczu, usłyszała 
szczekanie psa, wyszła na jakąś 
dróżkę i trafiła do baraków. Jadła 
jagody, surowe grzyby, korzonki 
roślin. Spała pod olbrzymi świer-
kami, gdyż gałęzie tego drzewa 
sięgały ziemi, narwała trawy, 
zrobiła posłanie. Wielokrotnie 
widziała niedźwiedzice z młody-
mi jak baraszkowały na polanach, 
udało się przeżyć. 
„Po układzie Sikorski – Majski 
w roku 1941 i wybuchu wojny 
niemiecko-sowieckiej przez krót-
ki okres karta odwróciła się na 
korzyść Polaków. Przywrócono 
im obywatelstwo polskie, a więc 
pewne prawa. Można było uzyska 
zezwolenia na przemieszczanie 
się do innych przysiółków, do ko-
rzystniejszych warunków, a nawet  
na wyjazd do innych republik, na 
południe. Mimo ,że intensywną 
pracę podjęły placówki Polskiej 
Ambasady w ZSRR, wiadomo-
ści o prawach Polaków docierały 
do dalekich zakątków z dużym 
opóźnieniem, często z takim, że 
już znowu nie można było z nich 
korzystać. Polaków uznano za 
obywateli polskich, ale odmówio-
no tego prawa obywatelom pol-
skim innych narodowości, co się 
tyczy Żydów, Ukraińców i Bia-
łorusinów. Tzw. amnestię hamo-
wano lokalnie z powodu dążenia 
administracji do zatrzymywania 
niewolniczej siły roboczej. Na-
stał 1942 rok. Któregoś poranka 
przy naszych barakach zjawił się 
uzbrojony komandir Cypłakow 
i nakazał zbiórkę wszystkich, 
celem przejścia do osiedla Pal-
neczyt na mityng. W barakach 
mieszkał niejaki Froncz, grający 
na skrzypcach po wiejskich wese-
lach, zebrał dodatkowo muzykal-
ne osoby, stworzyli kapelę. Wcze-
śniej w znany tylko sobie sposób, 
zrobili bęben. Ustawili nas w 
czwórki i z kapelą na przedzie, 
szliśmy na zebranie. Na spotkanie 
wszystkich Polaków przyjechał z 
przedstawiciel Delegatury Amba-
sady Polskiej w Tulun k. Bracka 
w irkuckiej obłasti. Głos zabrał 
Naczelnik osiedla, po nim prze-
mówił przedstawiciel Delegatury. 

Powiedział, że w Moskwie podpi-

sano układ Stalin – Sikorski i na 
mocy tego układu powstaje pol-
ska armia ,dowódcą której został 
gen. Anders, a także, że zostaje-
my uwolnieni spod sowieckiej 
komendantury i mamy prawo 
przemieszczać się. Zaintonował 
polski hymn, sala zamilkła, ludzie 
zaczęli płakać. Jak mamy śpiewać 
hymn, kiedy do tej pory nie wolno 
było nam nawet po polsku rozma-
wia ć .Wstał z krzesła, odwrócił 
się do nas i rzekł - ludzie śmiało 
!Kapela zaczęła grać, śpiewali-
śmy „Jeszcze Polska nie zginę-
ła…” płakali i śpiewali. Radość 
w sercach ogromna, jest nadzieja 
na lepsze jutro. Później otrzyma-
liśmy papiery ,że możemy wy-
jeżdżać, tylko dokąd, z kim, brak 
jakiejkolwiek informacji zmuszał 
do pozostania, czekaliśmy i pra-
cowaliśmy by żyć. Cześć męż-
czyzn zgłosiła się wojska, chcieli 
walczyć o wolną Polskę, jak naj-
szybciej uciec z Syberii. „Rzeczy-
wistość” i teraz okazała się inna 
od obietnic. 

W konsekwencji w tej strefie kli-
matu, wykończonych i głodnych 
ludzi atakowały i dziesiątkowa-
ły epidemie tyfusu, czerwonki i 
innych chorób. Bo właśnie w ta-
kie warunki skrajnie odmienne, 
o bardo niezdrowym klimacie, 
z premedytacją skierował Stalin 
żołnierzy formującego się wojska 
– byłych więźniów, nie zabezpie-
czając im znów pomimo umów i 
obietnic, pomieszczeń, umundu-
rowania, żywności, elementar-
nych warunków sanitarnych. W 
tej części Związku Radzieckiego, 
jak i bezpośrednio po ewakuacji 
w Iranie zmarła ogromna licz-
ba ludzi, o czym świadczy wiele 
cmentarzysk, a przede wszystkim 
ten wielki cmentarz w Teheranie. 
W Rosji niewiele zachowało się 
mogił i chyba ani jeden polski 
cmentarz”. W barakach osady 
Polanczyt przetrwaliśmy jeszcze 
srogą zimę 1942/43r.Młode mał-
żeństwa, osoby samotne, matki z 
dziećmi zaczęły siec zastanawiać 
jak polepszyć swoje warunki ży-
ciowe. Wiosną z kilkoma innymi 
rodzinami zdecydowaliśmy się na 
wyjazd w inne miejsce. 

Tekst i zdjęcia : Eugeniusz 
Szewczuk                                                                                                                        

Osoby pragnące dowiedzieć  się 
czegoś więcej o życiu na Kre-
sach, proszone są o kontakt ze 
mną tel. 607 565 427 lub e-mail 
pilotgienek@wp.pl
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Kornel Makuszyński wybitny pisarz Kresowianin
Aleksander Szumański

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

 Prozaik, poeta, felietonista, krytyk 
teatralny i publicysta, członek Pol-
skiej Akademii Literatury, przed 
II Wojną Światową jeden z najpo-
czytniejszych pisarzy, autor cyklu 
książek dla dzieci – o Koziołku 
Matołku i o małpce Fiki-Miki oraz 
dla młodzieży – „Szatan z siód-
mej klasy” czy „Szaleństwa panny 
Ewy”.

Kornel Makuszyński urodził się 8 
stycznia 1884 roku w Stryju, zmarł 
31 lipca 1953 roku w Zakopanem.

Był siódmym z kolei dzieckiem i 
jedynym synem Julii z Ogonow-
skich i Edwarda Makuszyńskie-
go, emerytowanego pułkownika 
wojsk austriackich, urzędnika gali-
cyjskiego, pisarza gminnego kan-
celarii urzędu w Brzozowej koło 
Krosna. Ojciec zmarł, gdy Kornel 
miał dziesięć lat.

PIERWSZE BOJE O SWOJE

Po kolejnych dwóch latach szkol-
nych spędzonych w Stryju, relego-
wano go z tamtejszego gimnazjum. 
Za satyrę na duchownego, który 
zabraniał uczniom ryzykownych 
zabaw: „Na próżno jędza/ w ubra-
niu księdza/ z lodu nas spędza!/ W 
pierwszej b klasie/ w zimowym 
czasie/ nikt mu nie da się!”.

Przeniósł się do krewnych w Prze-
myślu, gdzie utrzymywał się dzię-
ki korepetycjom. Tu po raz drugi 
wyleciał z gimnazjum. Tym razem 
z powodu kobiety, córki radcy są-
dowego, szarookiej, złotowłosej 
Kazi, o którą toczył pojedynek z 
przyjacielem.

Zardzewiały rewolwer i takiż pi-
stolet ponabijali skrawkami ga-

zet, prochem, tłuczonym szkłem 
i gwoździami. Ładunek rozsadził 
lufę i ranił przyjaciela, na szczę-
ście niegroźnie.

W latach 1898–1903 Makuszyński 
uczęszczał do IV Gimnazjum im. 
Jana Długosza we Lwowie, wynaj-
mując u lwowskiego asenizatora i 
hycla Siegla skromną kwaterę na 
Kleparowie. W wieku czternastu 
lat zaczął pisać wiersze, które w 
cukierni na Skarbkowskiej poka-
zywał Leopoldowi Staffowi. Dwa 
lata później lwowskie „Słowo Pol-
skie” opublikowało mu pierwsze 
utwory, co wspominał następują-
co:

 Mija jeden dzień – nic... Jest 
wiersz Leopolda Staffa – ślicz-
ny! Mija drugi tydzień – nic. Jest 
wiersz Maryli Wolskiej – prze-
piękny! Jakże mogło być inaczej? 
Moje sonety wiją się w mękach na 
dnie kosza, ciśnięte tam ze wzgar-
dą przez Kasprowicza. A jednak 
stało się inaczej. Boże jedyny! 
Na pierwszym miejscu w dodat-
ku 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 ści-
skać każdego przechodnia i każ-
demu powiedzieć: „Panie, to moje 
wiersze”. W administracji gazety 
wypłacili mi za dwa sonety dwie 
korony halerzy osiemdziesiąt wa-
luty austriackiej. Byłem bogaty!

Kornel Makuszyński, „Bezgrzesz-
ne lata”, Kraków 1980]

Kiedy Makuszyński zgłosił się po 
odbiór honorarium, Jan Kaspro-
wicz nie mógł uwierzyć, że auto-
rem utworów, które opublikował, 
jest wyrostek w znoszonym szkol-
nym mundurku. Od 1904 roku 
Makuszyński został recenzentem 
teatralnym tegoż dziennika. Na 
Uniwersytecie im. Jana Kazimie-
rza we Lwowie studiował polo-
nistykę i romanistykę. W latach 
1908–1910 pogłębiał filologię ro-
mańską na paryskiej Sorbonie.

WROGI ROSJI OBYWATEL 
AUSTRACKI

W towarzystwie Kasprowicza, 
Staffa, Władysława Orkana, od-
bywał Makuszyński podróże po 
Europie. Zwiedził Rosję, Niemcy, 
Włochy, Szwajcarię, Belgię, Ho-
landię i Anglię.

W 1910 roku poznał we Lwowie 
studentkę Uniwersytetu Lwow-
skiego Emilię Bażeńską ze starego 
rodu szlacheckiego von Baysen 
- Bażeński. Była lwowską muzą, 
znaną wśród artystycznej cyga-
nerii, adorowaną przez Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego i Leopolda 
Staffa. Emilia zaprosiła Kornela 
do litewskich Burbiszek – majątku 
swego brata Michała Bażeńskiego. 
Pobrali się w 1913 roku w War-
szawie. Z licznym rodzeństwem w 
Stryju Kornel kontaktów nie pod-
trzymywał.

W latach 1913–1914 Makuszyński 
mieszkał w Burbiszkach. Tam też, 
w parku dworskim – zauroczony 
zakopiańską architekturą – posta-
wił domek przywieziony spod Tatr. 
W Burbiszkach zastała go I Wojna 
Światowa. Aresztowany jako wro-
gi Rosji obywatel austriacki, został 
wraz z żoną internowany.

We wrześniu 1914 roku Maku-
szyńscy trafili do Kostromy. Stara-
nia szwagra Michała Bażeńskiego 
oraz znanych aktorów Stanisławy 
Wysockiej i Juliusza Osterwy, 
sprawiły, że w 1915 roku zwolnio-
no ich z internowania i pozwolono 
zamieszkać w Kijowie. Pisarz zo-
stał tam prezesem Związku Litera-
tów i Dziennikarzy Polskich oraz 
kierownikiem literackim Teatru 
Polskiego.

Po zakończeniu I Wojny Świato-
wej Makuszyńscy przenieśli się  
do Warszawy, gdzie Kornel roz-
począł stałą współpracę z „Rzecz-
pospolitą”, „Warszawianką”, a na-
stępnie z „Ilustrowanym Kurierem 
Codziennym” i „ Kurierem War-
szawskim”.

ZAUROCZENIE ZAKOPANEM

 Dużo czasu spędzali w Zakopa-
nem, gdzie jego żona leczyła chore 
płuca. W latach 1922–1925 Ma-
kuszyńscy bywali również w Bur-
biszkach. Emilia miała nieopodal 
folwark Pojule, który w końcu wy-
kupił od niej brat. Emilia zmarła w 
1926 roku na gruźlicę. Pochowano 
ją na warszawskich Powązkach 
obok grobu Władysława Stanisła-
wa Reymonta, jej przyjaciela. Po 

śmierci żony Kornel Makuszyński 
nie jeździł już na Litwę.

Od 1923 roku Kornel Makuszyń-
ski pisywał w prasie tatrzańskiej: 
w „Gazecie Zakopiańskiej”, „Gło-
sie Zakopiańskim”, w podhalań-
skiej edycji „ABC” (1927). Publi-
kował w periodykach: „Zakopane” 
(1929, 1931, 1938), „Zakopane i 
Tatry” (1931, 1932) i „Młodym 
Taterniku” (1933, 1934).

30 sierpnia 1927 roku Maku-
szyński ożenił się powtórnie, ze 
śpiewaczką Janiną Gluzińską, 
córką Antoniego Gluzińskiego, 
profesora medycyny Uniwersyte-
tu Lwowskiego. Nowi teściowie 
Makuszyńskiego mieli w Zakopa-
nem przy ulicy Sienkiewicza willę 
„Ustronie”, gdzie pisarz znalazł 
nowy azyl. Ten dom jest miejscem 
akcji powieści „Panna z mokrą 
głową”.

W 1929 roku pisarz otrzymał tytuł 
honorowego obywatela Zakopane-
go. Dobrze to świadczy o poczuciu 
humoru Podhalan, którzy nie brali 
do serca dobrodusznych uszczy-
pliwości, jakich nie szczędził w 
cyklu swoich „Listów z Zakopane-
go”, od 1921 roku publikowanych 
głównie w „Rzeczpospolitej”. We-
dług niego Zakopane to: „Wieś 
na wielkiej drodze od Trzaski do 
Karpowicza” – w latach między-
wojnia Trzaska i Karpowicz byli 
znanymi tamtejszymi restauratora-
mi. Ponadto: „Urok pobytu w Za-
kopanem na tym polega, że chodzi 
się tam zawsze pod górę. Niewiele 
miast na świecie posiada zaletę tak 
charakterystyczną”. A poza tym: 

„Z lewej Giewont, z prawej Guba-
łówka, a w środku deszcz…”.

Był w apogeum możliwości twór-
czych. Towarzyski, zamożny, ko-
lekcjonował dzieła sztuki. Rafał 
Malczewski zaliczał go do grona 
„volks zakopiańczyków”.

 Stałym i wspaniałym bywalcem 
był Kornel Makuszyński. Jeżeli 
brydż i koniak zwolniły go od pra-
cy, przechadzał się w splendorze 
po Krupówkach i kłaniał z umie-
jętnością podkomorzego, połączo-
ną z kunsztem ochmistrza własne-
go dworu. Możnym słał pocałunki 
poprzez jezdnię wraz z czołobit-
nym pokłonem i omalże nie z ob-
łapianiem za nogi, pokurczom i 
gołocie takie sobie od niechce-
nia machnięcie ręką lub jednym 
okiem. Był ulubieńcem karciarzy, 
choć nie lubił przegrywać, Kar-
powicza i salonów, jeżeli można 
tak nazwać zatłoczone pokoiki na-
szych pensjonatów i hoteli. Kiedy 
wreszcie powstał oficjalnie Klub 
Brydżowy, Kornel osiadł w nim na 
stałe z małą przerwą na sen i inne 
drobne czynności.

[Rafał Malczewski, „Pępek świa-
ta. Wspomnienia z Zakopanego”, 
Warszawa 1999]

Z inicjatywy Kornela Makuszyń-
skiego na stokach Gubałówki po-
wstało sanatorium dla młodzieży. 
Pisarz inicjował też zbiórki pie-
niężne na sprzęt narciarski dla naj-
biedniejszych góralskich dzieci. 
Udało się zakupić 1000 par nart. 
W 1930 roku odbyły się w Zako-
panem pierwsze zawody „O Pu-

/ Nieznany fotograf - scanned from: Kornel Makuszyński, Wiersze zebrane, F. Hoesick, 
Warsaw, Poland, 1931, Domena publiczna
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char Kornela Makuszyńskiego”. 
Uczestniczyli w nich późniejsi 
mistrzowie, tacy jak Bronisław 
Czech czy Stanisław Marusarz.

Podczas oblężenia Warszawy w 
1939 roku niemiecka bomba trafiła 
w kamienicę z mieszkaniem Ma-
kuszyńskich. Pisarz cudem ocalał, 
stracił jednak wszystkie rękopisy 
i zbiory sztuki. W tym także tekst 
„Drugich wakacji Szatana”, książ-
ki, której wydanie planowano na 
grudzień 1939 roku.

Okupację niemiecką pisarz prze-
żył w Warszawie. Współpracował 
z prasą powstańczą. Po kapitulacji 
Powstania Warszawskiego i przej-
ściu przez obóz w Pruszkowie, 
dotarł do Krakowa. W listopadzie 
1944 roku zamieszkał w Zakopa-
nem, już na stałe.

Każdy, kto miał w rękach którą-
kolwiek z książek Kornela Maku-
szyńskiego, wie, z jakim autorem 
ma do czynienia. Z człowiekiem 
z gruntu serdecznym, życzliwie 
usposobionym do świata i ludzi, 
skorym do żartów. „Nie sposób 
było nie lubić Kornela ani wejść z 
nim w konflikty. Był bezgranicz-
nie pogodny i ustępliwy. Każdy 
był dla niego »jedynym kochanym 
wariatem«. Jego pióro, jak dłoń 
Midasa, wszystko zamieniało w 
złoto. Nie pierwszej co prawda 
próby. Pan Bóg to był »złoty ko-
chany wariat, który stworzył ten 
cały złoty zwariowany świat«„ 
– odnotował Antoni Słonimski. 
Wesołe usposobienie takich ludzi, 
jak Makuszyński, prowokowało 
najbliższe otoczenie do figli.

Powszechnie znaną historią, opi-
saną przez Makuszyńskiego w 
jednym z „Listów z Zakopanego”, 
była wyprawa w góry w towarzy-
stwie Tadeusza Boya-Żeleńskiego 
i Stanisława Ignacego Witkiewi-
cza. Kiedy po długim, forsownym 
marszu nieprzytomny ze zmęcze-
nia Makuszyński chciał zawrócić 
znad Zamarzłego Stawu, usłyszał 
od Witkacego, że skoro zaszli tak 
daleko, to muszą dotrzeć na Gra-
naty. Sprzeciw pisarza był jednak 
zbyt gwałtowny. Doszli do poro-
zumienia, że na Granaty może i 
za daleko, ale do Pustej Doliny w 
sam raz. Stamtąd jeszcze tylko tro-
chę wyżej… „- Jak się nazywa to 

»trochę wyżej«? - „Bulka czy coś 
takiego”.

 A kiedy się wpółmartwy znala-
złem na jakimś szczycie, skąd się 
roztoczył widok na niebo i chyba 
na całą ziemię, niebo wstąpiło we 
mnie, jasność, rozkosz, radość i 
wesele. Jestem wniebowzięty.

– Więc to się nazywa Bulka? – py-
tam zachwycony.

– To się nazywa Granaty! – odpo-
wiada mi człowiek, który, dlate-
go tylko żyje, że go zbyt miłuję.  
[Kornel Makuszyński, „Listy ze-
brane”, Warszawa 1929]

Portretując autora „Awantury o 
Basię” Słonimski przyznał wprost: 
„Nie zawsze byliśmy dobrzy dla 
Makuszyńskiego”.

 Kiedyś, gdy urządził u siebie 
składkowe przyjęcie imieninowe, 
z Lulkiem Schillerem i Janem Le-
choniem postanowiliśmy przesłać 
mu parę efektownych, lecz niezbyt 
kosztownych prezentów. Po obie-
dzie w „Astorii” na pobliskim Se-
werynowie prześcigając się w hoj-
ności dokonaliśmy następujących 
zakupów:

Dwanaście gipsowych biustów 
Kościuszki (dwa uszkodzone).
Osiem desek do prasowania.
 Dwadzieścia cztery tuziny kamieni 
do białych pantofli (starczyłoby na 
parę pokoleń licznej rodziny).
Dwadzieścia kilo buraków.
Dwa tysiące gilz do papierosów.
Cztery balie.
 Furmankę koksu.

Wszystko to przesłaliśmy hurtem 
do mieszkania solenizanta. Nie był 
to wybór całkowicie bezmyślny. 
Kornel nie nosił białych pantofli, 
nie palił papierosów z ustnikami, 
miał centralne ogrzewanie i nie 
lubił buraków. Po dokonaniu tych 
wstępnych czynów udaliśmy się 
do Kornela na imieniny. Nie dosta-
liśmy się do mieszkania, bo scho-
dy zawalone były prezentami, a 
Kornel się zabarykadował. Powie-
dział nam potem: „Kochane stare 
wariaty, musiałem się na dwa dni 
przenieść do hotelu.”

[Antoni Słonimski, „Alfabet wspo-
mnień”, Warszawa 1975]

Ksiądz Jan Twardowski jako gim-

nazjalista zapragnął go poznać. 
„Mój ulubiony pisarz mieszkał w 
alei Róż pod numerem 14. Drzwi 
otworzyła mi gosposia, wpuści-
ła mnie do środka i powiedziała: 
»Powiem panu, że przyszedłeś«. 
Po pewnym czasie przyniosła mi 
list od Makuszyńskiego. Przeczy-
tałem i byłem bardzo zaskoczony: 
»Drogi chłopcze, jestem w takim 
humorze, że chciałbym się powie-
sić«„. Jak widać, nie zawsze dopi-
sywał mu nastrój dobrodusznego 
prześmiewcy.

Urzekał mnie humor autora, typu 
dickensowskiego, określany jako 
„uśmiech przez łzy”. Makuszyń-
ski potrafił dostrzec dobro pod 
powłoką zła, piękno pod pozorną 
brzydotą, a prawdę tam, gdzie inni 
widzieli jedynie fałsz. Cechował 
go niezwykle serdeczny, pogodny 
stosunek do świata i ludzi, a bez-
troską wesołość łączył z senty-
mentalizmem i melancholią.

[Jan Twardowski, „Autobiografia. 
Myśli nie tylko o sobie. 1915–
1959”, tom 1]

TANDEM POETY I RYSOW-
NIKA

4-ta Księga Przygód Koziołka Ma-
tołka - okładka

„Czwarta księga przygód Kozioł-
ka Matołka”, okładka

Jest rzeczą charakterystyczną, że 
najlepsze utwory dla dzieci wy-
chodzą spod piór ludzi, którzy 
wychowawczymi obowiązkami 
wobec potomstwa zbytnio się nie 
obciążali (casus Jana Brzechwy) 
czy też przywilej rodzicielstwa 
został im oszczędzony (Kornel 
Makuszyński). W jego twórczości 
szczególną rolę odegrały wierszo-
wane opowieści, przeznaczone dla 
najmłodszych dzieci, które można 
by uznać za zapowiedź komiksów. 
Wszakże bez wtopionych w ry-
sunki dymków, które zastępowała 
pisana ośmiozgłoskowcem cztero-
wierszowa zwrotka, umieszczona 
pod każdym ze 120 obrazków w 
kolejnych zeszytach.

Taką formę przybrał opublikowa-
ny w 1923 roku „Wesoły zwie-
rzyniec”, z rysunkami Kazimierza 
Grusa. Jednak najbardziej znaną 
i popularną książką Kornela Ma-

kuszyńskiego zostały wydane w 
1933 roku „Przygody Koziołka 
Matołka”, do których ilustracje 
wykonywał Marian Walentyno-
wicz. Mimo zdecydowanie nega-
tywnych reakcji krytyki, szydzącej 
z częstochowskich rymów, kolo-
rowe książeczki były rozchwyty-
wane. Zrobiły autentyczną furorę, 
jak nieco później filmy Disneya. 
Autorzy książeczki byli zasypy-
wani listami od rodziców, którzy 
w imieniu małoletnich pociech 
domagali się kontynuacji przygód 
sympatycznego, acz niekoniecz-
nie bystrego bohatera. Po wydaniu 
czterech ksiąg z przygodami Ko-
ziołka, Makuszyński z Walentyno-
wiczem dołączyli jeszcze zeszyty 
z parą nowych bohaterów.

W 1936 roku ukazały się podobnie 
zilustrowane „Awantury i wybryki 
małej małpki Fiki-Miki”. Małpka, 
wraz ze swoim przyjacielem, Mu-
rzynkiem Goga Goga, przeżywa-
ła o wiele barwniejsze przygody, 
choćby z tej racji, że w scenerii 
zagadkowo egzotycznej, kuszącej 
niedostępnymi na co dzień tajem-
nicami. Rysunki o mocno nasy-
conych kolorach, komentowane 
prostymi rymowankami, znowu 
przyczyniły się do sarkań kryty-
ków, zachwycały za to dzieci.

W 1938 roku ci sami autorzy po-
kusili się o zilustrowanie mitycz-
nych dziejów naszego narodu w 
dwuczęściowym cyklu „Legend 
krakowskich”: „O wawelskim 
smoku” oraz „Wanda leży w na-
szej ziemi”. Krytyki o dziwo zelża-
ły, podobnie jak zainteresowanie 
dzieci. Podawanie patriotyczno-oj-
czyźnianych treści w nowej formie 
sprawdziło się więc średnio.

Podobny w charakterze utwór „Za 
króla Piasta Polska wyrasta” na-
pisał Makuszyński w 1939 roku. 
Wydany został dopiero w 1985 
roku, z ilustracjami Andrzeja 

Darowskiego. Bez ryzyka błędu 
można przyjąć założenie, że dla 
większości polskich czytelników 
Makuszyński jest przede wszyst-
kim autorem „Przygód Koziołka 
Matołka”.

Po 1945 roku Kornel Makuszyń-
ski został objęty zakazem publi-
kacji i poddany szykanom. Wiązał 
ów fakt ze sprawą przyjęcia go do 
Polskiej Akademii Literatury w 
1937 roku. Objął miejsce po usu-
niętym – w atmosferze skandalu, 
po oskarżeniu o plagiat – Wincen-
tym Rzymowskim, którego zaraz 
po wojnie obwołano ministrem 
kultury. Nieakceptowanemu Ma-
kuszyńskiemu udało się w nowej 
rzeczywistości wydać tylko jedną 
nową książkę – „List z tamtego 
świata” (1946), dzięki wydawnic-
twu, które ostało się jeszcze w pry-
watnych rękach.

W Zakopanem Makuszyński żył 
w ciasnym mieszkaniu, niedostat-
ku i zapomnieniu. Żona zarabiała 
lekcjami muzyki. Tymczasem dla 
niego, człowieka sukcesu, jedne-
go z najweselszych i najbardziej 
optymistycznych pisarzy dwu-
dziestolecia międzywojennego, 
nagle zabrakło miejsca. Ówcześni 
decydenci postanowili uchronić 
powojennych młodych czytelni-
ków przed radosnym optymizmem 
emanującym z jego książek.

 W chwili kiedy się pochyliłem 
nad białą kartą papieru i zanim jej 
dotknąłem piórem, padła na nią 
smuga słońca. Jak rozigrane złote 
dziecko, co ma roześmiane oczy, 
przeszkadza człowiekowi zajęte-
mu pracą, tak oto ten słoneczny 
błysk, co się oderwał od nieba, igra 
po moim papierze, po poważnej, 
sztywnej, pysznej ze swej białości 
karcie, włazi pod ostre, zirytowa-
ne, czernią atramentu płaczące 
pióro i w wielkiej ciszy mego po-
koju - śmieje się, śmieje, śmieje…
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 [Kornel Makuszyński, „Bez-
grzeszne lata”, 1925]

 Jak z powyższego fragmentu 
widać, ten typ rozważań w no-
wej epoce nie był potrzebny. (Bo 
niby kto się tu śmieje się? I z 
czego? Nazwisko!). Świat, jaki 
swoimi książkami kształtował au-
tor „Awantur arabskich”, z dnia 
na dzień – a raczej: z systemu na 
system – okazał się niepotrzebny. 
Legł w gruzach.

 SĄ LUDZIE, KTÓRZY NIE 
POWINNI UMIERAĆ

Jednak Kornel Makuszyński zmarł 
31 lipca 1953 r. Został pochowa-
ny na Cmentarzu Zasłużonych na 
Pęksowym Brzyzku w Zakopa-
nem.

I ja tam byłem, miód i wino piłem, 
a com widział i słyszał w księgi 
umieściłem

( Aleksander Szumański „Odlatu-
jące ptaki”).

 Są ludzie, którzy nie powin-
ni umierać, którzy nie pasują do 
śmierci, o których trudno myśleć 
jak o zmarłych. Do takich należał 
Kornel Makuszyński.

 [Kazimierz Wierzyński, „Szkice 
i portrety literackie”, Warszawa 
1990]

ŻYCIE  PO ŻYCIU

Twórczość Kornela Makuszyń-
skiego wciąż czeka na rzeczowe, 
wyważone podsumowanie. Płodny 
i niezmiernie popularny pisarz, nie 
miał na ogół dobrej prasy. Nego-
wano przesłanie jego książek, w 
których nieodmiennie triumfował 
„tani” optymizm i naiwna wiara 
autora w dobroć natury ludzkiej.

Pobłażliwie traktowali go również 
koledzy po piórze – choćby Sło-
nimski, kpiący z jego „wiecznie 
pogodnego humoru”. Mało kto 
wypowiada się o dorobku Maku-
szyńskiego bez złośliwości pod 
adresem jego układnego stylu, 
który łączy w sobie humor, liryzm 
i gawędziarską swadę. Odrzuca 
zaś malkontenctwo, choć już Le-
ibniz wiedział, że doczesny pobyt 
na tym najlepszym ze światów, to 
nieustające pasmo udręk.

Wypominano Makuszyńskiemu, 
że nawet ironię obraca w żart. 
Tymczasem „dobroduszna ironia” 
– jak zauważył znawca przedmio-
tu Bohdan Dziemidok – czyli po-
chwała wyrażona w formie naga-
ny, jest całkowicie uprawniona.

W rzeczywistości ironia wcale nie 
jest z natury złośliwa. Może mieć 
ona czasem żartobliwy, dobrotli-
wy charakter. Taka dobroduszna 
ironia jest typowa na przykład dla 
humorystyki Makuszyńskiego lub 
Zoszczenki.

 [Bohdan Dziemidok, „O komi-
zmie”, Warszawa 1967]

Pisarz miał prawo czuć się czło-
wiekiem i twórcą spełnionym. 
Wszystko osiągnął jednak przed 
wojną. Później skazano go na mil-
czenie.

W 1926 roku Kornel Makuszyński 
otrzymał państwową nagrodę lite-
racką za poemat „Pieśń o Ojczyź-

nie”, a także Złoty Wawrzyn Aka-
demicki oraz członkostwo Polskiej 
Akademii Literatury. Udekoro-
wany został Krzyżem Oficerskim 
(1925) i Komandorskim (1938) 
Orderu Odrodzenia Polski, Orde-
rem Francuskiej Legii Honorowej 
(1926), Orderem Korony Rumuń-
skiej (1924) i Orderem Korony 
Włoskiej (1930).

W dawnym mieszkaniu pisarza, w 
zakopiańskiej willi „Opolanka”, 
znajduje się jego muzeum. Kornel 
Makuszyński jest patronem wielu 
szkół. Od 1994 roku przyznawana 
jest Nagroda Literacka im. Korne-
la Makuszyńskiego.

TWÓRCZOŚĆ

    1908 – „Połów gwiazd” (wier-
sze),

    1909 – „Rzeczy wesołe” (felie-
tony i humoreski),

    1910 – „W kalejdoskopie”,

    1910 – „Romantyczne historie” 
(felietony i humoreski),

    1911 – „Dusze z papieru” t. 1–2 
(recenzje teatralne),

    1911 – „Dziwne powieści” (opo-
wiadania),

    1912 – „Zabawa w szczęście”,

    1912 – „Szewc Kopytko i ka-
czor Kwak” (pierwsza książka dla 
dzieci),

    1913 – „Awantury arabskie” 
(opowiadania),

    1914 – „Straszliwe przygody” 
(relacje z podróży zagranicznych),

    1915 – „Perły i wieprze” (opo-
wiadania),

    1916 – „Bardzo dziwne baj-
ki” („Bajka o królewnie Marysi, 
o czarnym łabędziu i o lodowej 
górze”, „Szewc Kopytko i kaczor 
Kwak”, „O tym, jak krawiec Ni-
teczka został królem”, „Dzielny 
Janek i jego pies”),

    1917 – „Po mlecznej drodze” 
(powieść),

    1918 – „Słońce w herbie” (po-
wieść),

    1920 – „Narodziny serca” (li-
ryki),

    1922 – „Radosne i smutne”,

    1923 – „Moje listy”,

    1923 – „Wesoły zwierzyniec”,

    1924 – „O duchach, diabłach i 
kobietach” (opowiadania),

    1924 – „Pieśń o Ojczyźnie” (po-
emat dygresyjny),

    1924 – „Ballada o św. Jerzym”,

    1925 – „Orlice”,

    1925 – „Piąte przez dziesiąte”,

    1925 – „Fatalna szpilka” (po-
wieść),

    1925 – „Bezgrzeszne lata” 

(wspomnienia),

    1925 – „Wycinanki” (humore-
ski),

    1925 – „Król Azis”,

    1925 – „Romantyczne i dziwne 
powieści”,

    1927 – „Ponure igraszki” (opo-
wiadania),

    1928 – „Piosenki żołnierskie” 
(liryki),

    1928 – „Śmieszni ludzie”,

    1928 – „O dwóch takich, co 
ukradli księżyc” (powieść) – na jej 
podstawie nakręcono film fabular-
ny i serial animowany,

    1929 – „Listy zebrane”,

    1929 – „Żywot pani i inne świe-
cidełka” (opowiadania),

    1930 – „Przyjaciel wesołego dia-
bła” (powieść) – na jej podstawie 
nakręcono dwa filmy i serial,

    1931 – „Wiersze zebrane”,

    1931 – „Ze środy na piątek” 
(opowiadania),

    1932 – „Panna z mokrą głową” 
(powieść) – na jej podstawie na-
kręcono film i serial telewizyjny,

    1932 – „Człowiek znaleziony 
w nocy”,

    1933 – „Mały chłopiec”,

    1934 – „Śpiewający diabeł”,

    1934 – „Skrzydlaty chłopiec” 
(powieść),

    1934 – „Uśmiech Lwowa”,

    1936 – „Wielka brama” (po-
wieść),

    1936 – „Wyprawa pod psem” 
(powieść),

    1936 – „Złamany miecz”,

    1937 – „Szatan z siódmej klasy” 
(powieść) – na jej podstawie na-
kręcono dwa filmy i serial,

    1937 – „Awantura o Basię” – na 
jej podstawie nakręcono dwa filmy 
i serial,

    1937 – „Nowe bajki tego roku”,

    1939 – „Za króla Piasta Pol-
ska wyrasta” (pierwsze wydanie: 
1985),

    1939 – „Kartki z kalendarza” 
(wydanie rozszerzone: 1956),

    1946 – „List z tamtego świata” 
(powieść),

    1957 – „Szaleństwa panny Ewy” 
(powieść napisana w 1940); na jej 
podstawie nakręcono film kinowy 
i serial telewizyjny,

    1983 – „Dziewięć kochanek ka-
walera Dorna i inne opowiadania” 
(wybór opowiadań),

    1988 – „Poezje wybrane”,

    1998 – „Listy ze Lwowa”,

    2003 – „ ‚Gniazdo słońca’ i inne 
felietony zakopiańskie”.

 
Książki z ilustracjami Mariana 
Walentynowicza
(pod każdym z obrazków cztero-
wierszowa zwrotka ośmiozgło-
skowcem)
    1933 – „120 przygód Koziołka 
Matołka”,

    1933 – „Druga księga przygód 
Koziołka Matołka”,

    1934 – „Trzecia księga przygód 
Koziołka Matołka”,

    1934 – „Czwarta księga przygód 
Koziołka Matołka”,

    1935 – „Awantury i wybryki ma-
łej małpki Fiki-Miki”,

    1936 – „Fiki-Miki dalsze dzieje, 
ten kto czyta, ten się śmieje”,

    1937 – „O wawelskim smoku”,

    1938 – „Wanda leży w naszej 
ziemi”,

    1938 – „Na nic płacze, na nic 
krzyki, koniec przygód Fiki-Mi-
ki”,

    1960 – „Legendy krakowskie” 
(łączne wydanie: „O wawelskim 
smoku” i „Wanda leży w naszej 
ziemi”),

    1964 – „Awantury i wybryki 
małej małpki Fiki-Miki” (wydanie 
łączne),

    1969 – „Przygody Koziołka Ma-
tołka” (wydanie łączne).

EKRANIZACJE

 1959 – „Awantura o Basię”, reży-
seria Maria Kaniewska ,

  1960 – „Szatan z siódmej klasy”, 

reżyseria Maria Kaniewska ,

    1962 – „O dwóch takich, co 
ukradli księżyc”, reżyseria Jan Ba-
tory,

    1983 – „Szaleństwa panny Ewy”, 
reżyseria Kazimierz Tarnas ,

    1986 – „Przyjaciel wesołego dia-
bła”, reżyseria Jerzy Łukaszewicz,

    1994 – „Panna z mokrą głową”, 
reżyseria Kazimierz Tarnas ,

    1995 – „Awantura o Basię” – 
kolejna ekranizacja, reżyseria Ka-
zimierz Tarnas ,

    2006 – „Szatan z siódmej klasy” 
– kolejna ekranizacja, reżyseria 
Kazimierz Tarnas.

AUTOR JAKO BOHATER 
FILMÓW
    1978 – „Kornel Makuszyński”, 
film oświatowy, biograficzny, sce-
nariusz i realizacja Antoni Orwiń-
ski,
    1994 – „U pana Kornela w Zako-
panem” w cyklu dokumentalnym 
„Podróże literackie”, film o sztuce, 
biograficzny, scenariusz, reżyseria 
Lucyna Smolińska i Mieczysław 
Sroka,
    2012 – „Najweselszy człowiek”, 
przedstawienie Teatru Telewizji, 
autorstwo i reżyseria Łukasz Wy-
lężałek.
Stanisław Lem, Kraków, 1993, fot. 
Krzysztof Wójcik / Forum
Cztery łapy, para uszu, oczy, nos i 
ogon – czyli pisarze i psy
Pies jest to zwierzę domowe, ze 
wszystkich zwierząt domowych 
najmniej znające się na człowieku 
– pisał Adolf Nowaczyński. Posta-
nowiliśmy sprawdzić, czy pisarze 
znali się na psach, zainspirowani 
hasłem „Człowiek nie pies i czytać 
musi”.
Aleksander Szumański „Fotogra-
fie polskie” poemat martyrologicz-
no  - niepodległościowy wydanie 
2018 r. na stulecie Odzyskania 
Niepodlehłości
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Muzyka w Barwy Kresów 
wpisana - Wysocki

Opracował Andrzej Łukawski

Adam Wysocki (1907-1978), uro-
dzony w Kopyczyńcach w woj. 
tarnopolskim (Galicja Wschodnia, 
dziś Ukraina) występował przed 
wojną w słynnym warszawskim 
zespole rewelersów – Chórze 
Dana. 
Dokładniej, to Urodził się 29 
sierpnia 1905 i był synem Antonie-
go, urzędnika i Marii z Bieleckich. 
W 1925 ukończył Państwowe 
Gimnazjum w Brzeżanach. 
Do 1927 Studiował na wydziale 
humanistycznym Uniwersytetu 
Warszawskiego Następnie w Pań-
stwowym Konserwatorium Mu-
zycznym w klasie skrzypiec,teorii, 
dyrygentury i śpiewu solowego. 

W 1930 odbywał służbę wojsko-
wą, po czym został zarekomendo-
wany przez Olgierda Straszyńskie-
go do Chóru Dana, gdy z zespołu 
odeszli: Zachariasz Papiernik i 
Aleksander Kruszewski. 
Wysocki nagrywał również jako 
solista dla „Odeonu”. Występował 
w teatrzykach rewiowych, m.in. w 
„Bandzie” 
W czasie wojny był więźniem na 
Pawiaku, w Oświęcimiu (1940-
1942, a następnie w Sachsenhau-
sen gdzie uczestniczył w progra-
mach artystycznych teatrów ww 
obozów. 
W listopadzie 1946 roku powrócił 
z Polskiej Misji Wojskowej w Lu-

bece i zamieszkał w Bydgoszczy, 
a rok później w Warszawie. Na-
grywał płyty dla Muzy jako solista 
oraz w Chórze Szacha. 
Od października 1949 do 1951 
roku był redaktorem działu mu-
zycznego Polskiego Radia. W tym 
czasie występował w Ludowym 
Teatrze Muzycznym i Teatrze No-
wym. W latach 50. i 60. brał udział 
w audycjach muzycznych m.in. w 
„Podwieczorku przy mikrofonie”. 
W latach 1951-1952 był śpiewa-
kiem i konferansjerem w „AR-
TOS”-ie. Od sezonu 1954/1955 
występował w Operetce Warszaw-
skiej, skąd przeszedł na emeryturę 
1 września 1971 roku. 

Po wojnie Łabudź był członkiem 
zespołu 4 Asy, a następnie solistą 
Operetki Warszawskiej (1949-83). 
Natomiast Wysocki po opusz-
czeniu Chóru Dana w 1937 roku, 
rozpoczął karierę solową. Wystę-
pował w teatrzykach rewiowych, 
m. in. w „Bandzie” oraz nagrywał 
płyty. Po wojnie do 1950 roku na-
grywał płyty w wytwórni „Muza”, 
występował solo oraz w Chórze 
Szacha. W latach 50. i 60. wystę-
pował w programach estradowych 
Polskiego Radia, m. in. w „Pod-
wieczorku przy mikrofonie”. W 
swoim repertuarze przedwojen-
nym i powojennym miał dziesiąt-
ki popularnych piosenek, jak np. 
„Betty”, „Eurydyka”, „Fredzio”, 
„Gdy bałałajka gra”, „Karuzela”, 
„Nadejdzie dzień”, „Platynowe 
blondynki”, „Polka lwowska”, 
„Pani Kowalska”, „Raz koniaczek, 
raz buziaczek”, Śpij moje serce”, 
„Tamara”, „Wielkie pranie”, „Ca-
ballero”, „Francois”, „Jest taki je-
den skarb”, „Mazowieckie Noce”, 
„Twoja piosenka”, „Warszawa, ja 
i ty”.

Repertuar (wybór)
Lata 1933-1939

    Barbara z filmu Parada rezerwi-
stów (W. Dan - E. Schlechter, Jan 
Brzechwa) - 1933
    Betty <z opt. Yacht miłości> 
(Fanny Gordon - Julian Krzewiń-
ski, Leopold Brodziński) - 1937
    Dlaczego właśnie ja? (W. Dan - 
A. Jellin) - 1937
    Dwanaście godzin (Alfred Scher 
- I. Kranowski)
    Eurydyka (Władysław Dan - Ju-
lian Tuwim)
    François (Adam Józef Karasiń-
ski - Andrzej Włast) - 1905
    Fredzio (W. Dan - Aleksander 
Jellin)
    Już dziś (R. Henderson - Jerry)
    Gdy bałałajka gra (Eddie Rosner 
- Igo Kranowski) - 1938
    Karuzela (J. Wilner - P. i Z. Haar)
    Kobieta, która wie, czego chce 
(muz. Leo Fall)
    Kobieta zawsze jest do wzięcia 
(muz. Stanisław Ferszko - Jerry)
    Miłość i morze <z opt. Yacht mi-
łości> (Fanny Gordon - Leopold 
Brodziński, Julian Krzewiński)
    Nie bądź taka mocna (Abner 
Siver, Al Sherman, Al Lewis - E. 
Schlechter)
    New York Baby <z opt. Jacht 
miłości> (F. Gordon - J. Krzewiń-
ski/ L. Brodziński) - 1937
    Niestety ciągle jestem goły 
(muz. L. Fall)
    Nadejdzie dzień (Robert Stolz 
- J. Krzewiński/L. Brodziński) - 
1937
    Niech gra muzyka (muz. Hod-
son/May)
    Platynowe blondynki (Zygmunt 
Karasiński - Andrzej Włast) - 1939
    Pani Janina Kowalska (Jerzy 
Boczkowski - Emanuel Schlech-
ter)
    Przyjaciółka
    Raz koniaczek, raz buziaczek 
(Jan Kozłowski/Osadca - Zbi-
gniew Maciejowski) - 1939
    Śpij moje serce (J. Altschuler/
Oskar Strok - A. Włast)
    Tamara (Zygmunt Lewandowski 
- Z. Maciejowski) - 1933
    To była chwila ta (muz. N.H. 
Brown)
    Wielkie pranie (J. Boczkowski - 
Jerzy Jurandot)
    Znam cię ze snów (muz. Zyg-
munt Białostocki)

Lata powojenne

    Caballero (Tadeusz Kwieciński 
- Zbigniew Drabik) - 1948
    Francois (Adam Karasiński - A. 
Włast)
    Jest taki jeden skarb (Jerzy Ha-
rald - J. Jurandot) - 1949
    Jeszcze rok, jeszcze dwa (An-
toni Buzuk - Arkadiusz Połoński) 
- 1948
    Kto cię pokocha, jak ja (Jan Ko-
złowski) - 1948
    Mazowieckie noce (Czesław 
Żak - Michał Ochorowicz) - 1948
    Rosanna (E. May - Czesław Li-
berowski) - 1948
    Twoja piosenka (J. Harald - Eu-
genia Wnukowska) - 1949

    Warszawa, ja i ty ((Jerzy Harald 
- Ludwik Starski) - 1949
    Wszystko dla ciebie (J. Kozłow-
ski) - 1948

Spektakle teatralne

    1948: Nitouche jako Celestyn 
(Ludowy Teatr Muzyczny)
    1954: Domek trzech dziewcząt 
jako Kupelwieser oraz Johan Vogl 
(Teatr Nowy - reż. Zbigniew Sa-
wan)
    1968: Gruszeczka, czyli wizyta 
obecj pani jako Chory (Teatr Tele-
wizji - reż. Józef Słotwiński)

Operetka Warszawska

    1955: Noc w Wenecji jako Dela-
qua (reż. Zbigniew Sawan)
    1955: Życie paryskie jako Urban 
(reż. Barbara Kilkowska)
    1957: Księżniczka czardasza 
jako Ferri (reż. Sławomir Linder)
    1958: Fajerwerk jako Fryc (reż. 
Kazimierz Petecki i Józef Słotwiń-
ski)
    1959: Bal z Fanfanem jako Ar-
kadiusz Miłowski (reż. Sławomir 
Linder)
    1959: Król włóczęgów jako 
René (reż. Janusz Warnecki i El-
wira Turska)
    1960: Mam`zelle Nitouche jako 
dyrektor teatru (reż. Oldrich Novy)
    1961: Student żebrak jako Bo-
gumił Małachowski (reż. Danuta 
Baduszkowa)
    1963: Ptasznik z Tyrolu jako 
Zwilling (reż. Danuta Knoppów-
na)
    1964: Wesoła wdówka jako 
Priczicz (reż. Tadeusz Bursztyno-
wicz)
    1966: Cud mniemany, czyli Kra-
kowiacy i Górale jako Bartłomiej 
(reż. Jerzy Rakowiecki)
    1966: Loża królewska jako mar-
szałek dworu (reż. Józef Słotwiń-
ski)
    1968: Aniuta jako restaurator 
(reż. Władimir Kuroczkin)
    1969: Rozbójnicy jako ochmistrz 
(reż. Lech Emfazy Stefański)
    1970: Kraina uśmiechu jako 
Czang (reż. Tadeusz Bursztyno-
wicz)

Zmarł 8 stycznia 1977 roku w 
Warszawie./ Chór Dana. Od lewej: Mieczysław Fogg, Tadeusz Bogdanowicz, Wincenty Nowakowski, Władysław Daniłowski, Adam Wysocki, 1932, 

fot. Jerzy Benedykt Dorys / Nowa Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA



www.ksi.btx.pl                                                                                                                                                                                                                                     1 marca 2022  - strona 45

Jesteś pasjonatem Kresów? 
Koniecznie skontaktuj się z  

Kresowym Serwisem 
Informacyjnym

kresyinfo@btx.pl

  
Wydawca:   Bartexpo Agencja Reklamowa;  02-670 Warszawa  ul. Puławska 240 / 60  tel. 501 153 340;  ISSN 2083-9448; wpis do EDG:  UD-IV-WDG-A-5415-PLE-2644-2-10 NR 352888 ; 
Red. Nacz. Bogusław Szarwiło.  Dział  „BARWY KRESÓW- KULTURA - TRADYCJA„ Aleksander Szumański aszumanski@kresy.btx.pl 607 345 832 ; 664 773 118, 
Redaktorzy:  Andrzej Łukawski 501 153 340 , kresyinfo@btx.pl ; Stanisław Żurek  stanzurek@vp.pl 695 949 808695 949 808

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

Eugeniusz Szewczuk
pilotgienek@wp.pl     607 565 427
Stanisław Żurek  stanzurek@vp.pl
695 949 808
Andrzej Łukawski  - Wydawca kresyinfo@btx.pl 
501 153 340

Redakcja - Kontakt:

Partnerzy medialni 
Zostań PARTNEREM MEDIALNYM

Nie może Ciebie tutaj zabraknąć

Nasze serwisy 

www.kresy.info.pl

www.wolyn.org

www.27wdpak.btx.pl

- targi, reklama, poligrafia
 - komputery i  sieci internetowe, 

- hosting, konta internetowe 
-domeny i skrzynki pocztowe 

- nagłośnienie
02-670 Warszawa ul. Puławska 

240/60
22 8534397 ; 501 153340

Ten numer gazety 
powstał dzięki 
Agencji Reklamowej 
BARTEXPO

My gazety tak mamy - uwielbiamy reklamy

Marsz Pamięci w 78. rocznicę ludobójstwa - 11 lipca 2021
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