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PAMIĘTAĆ O KRESACH, O MAŁEJ OJCZYŹNIE PRZODKÓW, 
TO NIE TYLKO OBOWIĄZEK, ALE ZASZCZYT

ORGAN MEDIALNY  POROZUMIENIA  POKOLEŃ  KRESOWYCH

1 WRZEŚNIA 1939 ROKU
Około godz. 7.00 d-ca esk. 
por. pil. Józef Brzeziński po-
jechał na odprawę do Sztabu 
SGO „Narew" w Łomży. W 
trakcie odprawy dowódca 
grupy operacyjnej gen. bryg.

Czesław Młot-Fijałkowski zawiadomił wszystkich 
o wybuchu wojny oraz zaistniałej sytuacji. Dowódca 
Lotnictwa SGO „Narew", ppłk pil.Stanisław Nazarkie-
wicz, kazał por. pil. Brzezińskiemu postawić 151.
EM w stan alarmu i oczekiwać na dalsze rozkazy. 
Głównym zadaniem 151. EM miała być osłona SGO 
„Narew" przed rozpoznaniem lotniczym oraz Białego-
stoku przed nalotami Luftwaffe w oparciu oel......

Całość na stronie 7
________  

II Ogólnopolskie Spotka-
nia Miłośników Wołynia w 
Świątnikach k. Sobótki  

15- 16 września 2012 po raz drugi byli miesz-
kańcy Wołynia i ich potomkowie  spotkają się w 
Świątnikach aby utrwalać  wszystko to co jeszcze 
pozostało w pamięci miłośników Kresów. Wołyń – 
nasza pamięć i zobowiązanie, to główna idea tego 
spotkania. Jak mawia mądre przysłowie: ten kogo 
wspominamy żyć będzie wiecznie. Przewidziany 
w programie panel konferencyjny  ma za zadanie 
rozwiniecie i ustalenie sposobów przekucia jej w 
czyny obecnych pokoleń. 
Całość na stronie 50
________

Mały Katyń
Zbrodnia w Mokranach była zakłamywanym i przemilczanym tematem 
tabu, zaś rodziny rozstrzelanych marynarzy przez blisko pół wieku czekały 
na wyjaśnienie losów najbliższych. (… )        26 września w wsi Mokrany 
komuniści wymordowali oficerów i podoficerów. Szeregowców zabrano do 
niewoli. Ich szczątki odnaleziono w Katyniu. 
Więcej w artykule: Wrześniowy dramat Flotylii Pińskiej strona 2
________

ROK 2013 – ROKIEM PAMIĘCI
MĘCZEŃSTWA KRESOWIAN
Kresowianie przywiązują dużą wagę do zbliżającej się 70. rocznicy lu-
dobójstwa ludności polskiej, dokonanego przez bandy OUN- -UPA w 
latach 1942-1946 na Kresach Południowo – Wschodnich II Rzeczypo-
spolitej W przyszłym roku Polacy w kraju i diasporach polonijnych będą 
uroczyście obchodzić tę tragiczną rocznicę... 

Całość na stronie 18
________

Nacjonaliści ukraińscy w wojnie z 
Polską we wrześniu 1939 roku.
Bitwa pod Zadwórzem - polskie Termopile Bitwa pod Zadwórzem – bi-
twa, która miała miejsce 17 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-
-bolszewickiej pomiędzy oddziałem 330 polskich Obrońców Lwowa 
pod dowództwem kpt. Bolesława Zajączkowskiego a siłami bolszewic-
kiej Pierwszej Konnej Armii Siemiona Budionnego.
Całość na stronie 26

Jubileuszowe XX Światowe Fo-
rum Mediów Polonijnych
W tym roku mija 20 lat pracy organizatorów Forum na rzecz związków Pol-
ski z Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju oraz promocji 
Polski na świecie. XX Światowe Forum Mediów Polonijnych odbędzie się w 
Małopolsce, w której idea spotkań Polaków rozsianych po całym świecie się 
zrodziła oraz sąsiadującym z nią Województwie Podkarpackim. Co roku w 
Forum uczestniczą dziennikarze prasy, radia, telewizji i .........
Całość na stronie 31
________

Mazurskie BARWY KRESÓW 
2012
Pragniemy oby o nas nie zapomniano, chcemy być bliżej Polski więc nie 
tylko myślcie o nas, ale także powiedzcie całemu światu- że jesteśmy!
Gdy zapytałam działaczy i dziennikarzy przybyłych z Kresów do Mrą-
gowa na 18 Festiwal Kultury Kresowej czego życzą sobie najbardziej
odpowiedzieli: - Pragniemy oby o nas nie zapomniano
Całość na stronie 54
________

Nie ma jak w Zamłyniu
Od 14 do 28 lipca po raz drugi w Zamłyniu, w ciągle powstającym tu
Międzynarodowym Centrum Integracji, odbyła się Letnia Szkoła Języka
Polskiego dla dzieci pochodzenia polskiego z Wołynia mających zamiar 
studiować w Polsce. Wszyscy przyszli studenci mieli możliwość aktyw-
nego uczestniczenia w czterech godzinach lekcji codziennie. korzystali 
z różnych książek wypożyczonych ze i gier w tym języku z dwiema
opiekunkami z Zamościa i z Chełma.
Całość na stronie 45

Matka  Boża 
Swojczowska

  Odpust
8 września 2012

8 września o godz. 10:00, w parafii
św. Wincentego a Paulo w Otwocku
odbędzie się odpust. Jak co roku, 
przed obrazem Matki Boskiej Swoj-
czowskiej stawią się żołnierze z 
27 WDP AK Okręgu Wołyńskiego 
ŚZŻAK
Więcej na stronie 29
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Redakcja

Wczesną wiosną 1939 roku flotyllę 
zmobilizowano. Utworzono Od-
dział Wydzielony „Wisła”, który 
miał bronić Wybrzeża oraz Oddział 
Wydzielony „Prypeć” przeznaczony 
do ochrony granicy polsko-sowiec-
kiej. Z myślą o przyszłych działa-
niach: obronie linii rzek, wspieraniu 
artyleryjskim działań lądowych, 
m.in. desantów i walce z okrętami 
przeciwnika, jednostki rozlokowa-
no na przestrzeni od granicy, aż do 
Pińska.

Opancerzone monitory były główną 
polską siłą w regionie. Statki osło-
ny przeciwlotniczej, zamaskowane 
i ukryte, stacjonowały w pobliżu 
najważniejszych przepraw, mostów 
i węzłów kolejowych. Największe 
zgrupowanie jednostek znajdowa-
ło się w okolicach Mostów Wo-
lańskich. Miało bronić połączenia 
Lwów – Wilno i strategicznego 
szlaku komunikacyjnego Łuniniec 
– Sarny. W przededniu kampanii 
wrześniowej flotyllę tworzyło: 6 
monitorów, 3 kanonierki, 4 statki 
uzbrojone, 17 kutrów (w tym 3 ku-
try obsługi, 1 zwiadu artyleryjskiego 
i łączności), 2 kutry meldunkowe, 7 
trałowców, statek minowo - gazowy 
oraz około 50 jednostek pomocni-
czych (32 krypty, statek szpitalny, 
2 holowniki, motorówki i ślizgacze)

/ Pińsk. Most z lat trzydziestych, lipiec 2005.
Fot. Mikołaj Falkowski

Do 17 września 1939 roku flotylla 
zestrzeliła kilkanaście niemieckich 

samolotów. Nie przydzielona do in-
nej jednostki operacyjnej, 15 wrze-
śnia weszła pod rozkazy gen

Franciszka Kleeberga, dowódcy 
Samodzielnej Grupy Operacyjnej 
„Polesie”. Po sowieckiej agresji 
sytuacja flotylli stała się drama-
tyczna. Okręty znajdujące się nad 
granicą zaczęły ewakuację. Jednak 
wyjątkowo suche lato spowodo-
wało znaczne obniżenie poziomu 
wód. 
Płycizny uniemożliwiały odwrót. 
Po raz drugi w krótkiej historii 

flotylli podjęto decyzję o zatapia-
niu okrętów. 17 września w okoli-
cach bazy Nyrcza na dno poszedł 
okręt flagowy, później największe 
monitory. W Pińsku do 18 wrze-
śnia niemieckie i sowieckie nalo-
ty odpierał „Generał Szeptycki”. 
Dowództwo podjęło decyzję o 
spaleniu okrętu, kiedy sowieci 
zbliżali się do miasta i ostrzeli-
wali katedrę i kolegiatę jezuicką. 
Następnego dnia do portu weszły 
monitory „Wilno” i „Kraków”. 
20 września rozpoczęła się ewa-
kuacja miasta. Port opustoszał. 
Wysadzono w powietrze most na 
Pinie. Mniejsze jednostki konty-
nuowały ewakuację na Zachód. 
Sowieci zajmowali Pińsk i ścigali 
cofającą się flotyllę. 21 września 
na Kanale Królewskim pod Kuź-

liczynem jedyną drogę odwrotu 
zablokował zerwany most. Wobec 
naporu oddziałów sowieckich do-
wództwo wydało ostatni rozkaz o 
samozatopieniu reszty jednostek 
Flotylli Pińskiej w taki sposób, 
aby w przyszłości można je było 
wyremontować w ciągu 10 dni. 
W dorzeczach Piny i w Kanale 
Królewskim spoczęło na dnie lub 
spłonęło prawie 150 jednostek. 
Flotylla przestała istnieć. 23 wrze-
śnia do Pińska wpłynęła sowiecka 
Flotylla Dnieprzańska. [1]

Wrześniowy epizod Zawziętej

Wybuch wojny zastał Zawziętą na 
jeziorze Zabot, gdzie wraz z pozo-
stałymi kanonierkami starannie zo-
stały zamaskowane. Wokół okrętów 

marynarze wykopali doraźne rowo-
-schrony oraz przygotowali stano-
wiska obrony przeciwlotniczej dla 
zdjętych z jednostek ckm-ów.

Okręty I dywizjonu przyporządko-
wano do pododcinka „Horodysz-
cze”, gdzie wraz z kompanią mary-
narzy miała bronić przepraw przez 
Jesiołdę. Niski stan wód sprawił, 
że dotarcie do wyznaczonych po-
zycji było bardzo trudne. Rankiem 
16 września kanonierka znajdowała 
się dopiero w rejonie Bereźców, aż 
33 km od Horodyszcza. Wieczorem 
tego samego dnia, być może w celu 
przyspieszenia ruchu kanonierek 
kmdr Zajączkowski wyznaczył na 
ich dowódców oficerów, choć mo-
gło nastąpić to również z przyczyn 
operacyjnych. Dowódcą Zawzię-
tej został por. mar. w st. spocz. Je-
rzy de Latour. Z 17 na 18 września 
Zawzięta wraz z Zaradną wpłynęła 
na środkowy Strumień. Jednak 4 
km w górę od zbiegu Strumienia z 
Piną ruch kanonierek powstrzymała 
ogromna płycizna. Dowódca zespo-
łu ppłk. Klewszczyński zdecydował 
się zająć stanowiska ogniowe na od-
cinku 1,5 do 4 km od zbiegu z Piną. 
Wraz z pogarszającą się sytuacją na 
Polesiu (wkroczenie Rosjan) kmdr 
Zajączkowski po konsultacji z gen. 
Klebeergiem rozkazał zniszczyć 
okręty flotylli. Po wysadzeniu mo-
stów zniszczono Zawziętą, stojącą 
na Strumieniu. Złożoną w wieżach 
haubic 100 mm amunicję (po 80 
pocisków) oblano benzyną i pod-
palono, silniki zaś rozbito młotami. 
Jednostka zatonęła, choć jej wrak 
wystawał ponad poziom wody.
Oddział sformowany z załogi Za-
wziętej jednostek innych jednostek 
w sile 3 plutonów (każdy po 20 lu-
dzi, armata 37 mm, ckm, rkm, 20 kb 
i 80 granatów ręcznych) wyruszył 
pod dowództwem kpt. art. Włady-
sława Jasika na 20 zarekwirowa-
nych furmankach do Morocznej, 
gdzie dołączył do Grupy KOP.[ 4 ]

Marynarze kontynuowali odwrót 
pieszo. Wielu z nich niosło sprzęt 
wojskowy zdemontowany ze stat-
ków. Część dołączyła do zgrupo-
wania gen. Wilhelma Orlika-Ru-
eckmanna, ostatniego dowódcy 
KOP. Walczyli m.in. pod Szackiem i 
Wytycznem. Sowieci pojmali więk-
szość z nich pod Brześciem. 
26 września w wsi Mokrany ko-
muniści wymordowali oficerów i 
podoficerów. Szeregowców zabra-
no do niewoli. Ich szczątki odnale-
ziono w Katyniu.

W 1940 roku, niektórych spośród 
wiezionych w Smoleńsku, odesłano 
do niemieckiego obozu jenieckiego 
Mossburg w Bawarii. Nazwiska po-
leskich marynarzy widnieją też na 
listach ofiar obozu koncentracyjne-
go w Oświęcimiu.

Ci, zaś którzy dołączyli do SGO 
„Polesie”, kontynuowali walkę 
z wrogiem do 5 października. 28 
września utworzyli batalion morski, 
później kompanię. Spieszeni ma-
rynarze sforsowali Bug. Walczyli 
pod Lipinami i Helenowem. U boku 
żołnierzy gen. Franciszka Kleeberga 
uczestniczyli w bitwach pod Jabłon-
ną i Kockiem. W ostatnim starciu 
kampanii wrześniowej wzięli udział 
w zwycięskim natarciu na Wolę 
Gułowską. Wygrali bitwę i skapi-

tulowali dopiero z powodu braku 
amunicji i zaopatrzenia. Nieliczni, 
którzy wracali do domów trafiali do 
konspiracji lub ginęli z rąk miejsco-
wych komunistów.
 

/ Pomnik w Woli Gułowskiej.www.wikipe-
dia.pl

Po zajęciu Pińska sowieci pod-
nieśli i wyremontowali zatopione 
statki. Doszczętnie zrabowali bazę 
portową w Pińsku. Cześć polskich 
monitorów i statków włączono póź-
niej w skład Floty Dnieprzańskiej, 
stacjonującej w Kijowie. Latem 
1941 roku, już pod banderą sowiec-
ką, wzięły one udział w walkach z 
Niemcami. [1]

Jan Sobiegraj: „ Dnia 17 września  

1939 roku ORP „Sierpinek” był za-
kotwiczony na rzece Prypeć przy 
kanale Sytnickim. O godz. 13.30 
dca ORP, por. Marciniak, otrzymał 
rozkaz: „zatopić okręt zgodnie z 
regulaminem RSO.” Załogę zorga-
nizowano zgodnie z regulaminem 
służby polowej, by dołączyć do III 
kompanii I-go Batalionu Morskie-
go, który wchodził w skład Armii 
Polesie pod dowództwem genera-
ła Kleberga. Armia ta spieszyła na 
odsiecz oblężonej Warszawie. Po 
stoczonej ostatniej bitwie pod Koc-
kiem, Armia Polesie została rozbita. 
Część batalionu morskiego pod do-
wództwem komandora Biela, zosta-
ła rozbrojona przez armie radziecka, 
na prawym brzegu rzeki Bug, nad 
jeziorem Tur.”
W momencie wzięcia batalionu do 
niewoli przez armie radziecka, przez 
przypadek (kolega stojący obok w 
dwuszeregu, na pytanie radziec-
kiego żołnierza, jaki to stopień ma 
ten obok na rękawie, powiedział, że 
”eto starszyj matros”) nie trafia do 
grupy podoficerów i oficerów, póź-
niej rozstrzelanych w Mokranach 
przez NKWD. Kilku również trafiło 
do Katynia i Ostaszkowa. Nigdy nie 
wrócili. Kiedy Rosjanie prowadza 
ich w kolumnie, udaje mu się uciec 
na jednym z zakrętów w lesie. Już w 
trakcie marszu czuje, ze coraz bar-
dziej mu dokucza kolano. Spuchnię-
te i czerwone. Po ucieczce przedzie-
ra się w stronę Pińska do rodziny. [2]

Franciszek Rydzewski : Szkoła 

Podchorążych Marynarki Wojen-
nej 28 sierpnia 1939 roku wróciła 
z Gdyni do Bydgoszczy. Nie skoń-
czyła swego letniego pływania. Taki 
był rozkaz z Dowództwa Floty. W 
szkole nie było już wykładów w au-
dytoriach. Komendant szkoły pan 
komandor Morgenstern zarządził 
ćwiczenia bojowe w polu. W okoli-
cach Bydgoszczy w laskach w cza-
sie naszych ćwiczeń spotykaliśmy 
ukryte oddziały polskie w pełnym 
rynsztunku. Śliczny polski wrzesień. 
Niebo błękitne, babie lato snuje się 
cienkimi nitkami w powietrzu, pola 
puste, zboże skoszone i zwiezione, 
podejrzliwa, niesamowita cisza pa-
nuje, tak jakby wróżyła straszliwy 
huragan lada chwila.  W nocy mia-
łem służbę oficera placu. Garnizon 
bydgoski prawie całkowicie opu-
stoszały. Zostały tylko służby po-
mocnicze. Na ulicach rozwieszone 
plakaty: ręka ze swastyką zagrabia 
Polskę – napis – „Do broni”!    W 
nocy żołnierz przyprowadził mi do 
komendy placu młodego 17-letnie-
go chłopaka i zameldował mi że ten 
chłopak chodził po liniach obron-

nych i notował wszystko, i musi 

być z piątej kolumny niemieckiej. 
Kazałem oskarżonego zamknąć w 
areszcie garnizonowym i przedsta-
wić do sądu wojennego.   Po trzech 
dniach przyszedł rozkaz ewakuowa-
nia Szkoły Podchorążych do Pińska 
na Flotyllę Pińską.(…) Na drogach 
tłok, pełno wiejskich furmanek, któ-
re jechały na miejsce zboru w myśl 
planu mobilizacyjnego. Trudna jaz-
da. Wreszcie kolo Kobrynia droga 
jest wolna. Dodajemy gazu. Widać 
niedaleko jak bombowiec pod la-
sem ląduje, Komendant z ppor. Ma-
cikowskim uzbrojeni w karabinki 
biegną na miejsce, Po chwili wra-
cają i mówią, że to jest nasz „Łoś”. 
Dojeżdżamy do Pińska. Flotylla w 
alarmie. Przyjeżdżają ze wszystkich 
stron ludzie z kartami mobiliza-
cyjnymi. Komendant po widzeniu 
się z dowódcą Flotylli kmdr. Za-
jączkowskim oznajmia, że Szkoła 
Podchorążych zostanie zakwate-
rowana we wsi Horodyszcze koło 
Pińska, Po trzech dniach przyjeżdża 
Szkoła Podchorążych. Czemu tak 
długo – pytam się jako oficer peł-
niący służbę na dworcu. Samoloty 
niemieckie złapały nas pod Nałę-
czowem. Broniliśmy się.  Wieś po-
leska Horodyszcze nad jeziorem. Na 
pagórku kościółek wiejski na jego 
ścianie frontowej jeszcze pociski z 
czasów wojny 1920 r. Plebania, uro-
czy dworek w niej mieszka ksiądz 
proboszcz Młody człowiek, Polak z 
krwi i kości, dobrotliwy uśmiech na 
twarzy, 

Wrześniowy dramat Flotylli Pińskiej

/ Flotylla Pińska

/ Flotylla Pińska

/ Kanonierka typu "Z" po wydobyciu przez Sowietów.
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sługa Boży, tak jak jego praojcowie, 
uczy ewangelii na Polesiu, Częstu-
je nas miodkiem lipcowym, serem 
z kminkiem i świeżutkim masłem. 
Cicho wspomina „weźcie mnie z 
wami, mogę oddać ostatnią przysłu-
gę wam i marynarzom”. Czuł heka-
tombę jaka wali się na Polskę. We 
wsi kilka rodzin ewakuowanych z 
Warszawy. Dziewczęta pytają się co 
będzie. Trudno coś odpowiedzieć. 
Jedno tylko wiadomo, trzeba bronić 
kraju. Cicho tutaj i spokojnie. Pole-
sia czar to ciche knieje i moczary. 
Tutaj komandor Zajączkowski upra-
wiał pasjonujące polowania na dzi-
ka nocą z latarką pod lufą sztucera. 
Komandor Zajączkowski mówił ze 
łzami w oczach: Polska bez Polesia, 
to nie mam gdzie żyć.   Kilkanaście 
dni trwała nasza sielanka w Ho-
rodyszczach. Przyszła wiadomość 
jak grom z nieba: wojska sowiec-
kie przekroczyły granice Polski, 
Warszawa oblężona.  Komendant 
zebrał oficerów i podchorążych i 
powiedział: idziemy na pomoc War-
szawie.  Oficerowie dowódcami 
kompanii, podchorążowie dowód-
cami plutonów. Wszyscy ubrani w 
mundury koloru khaki. Zostałem 
dowódcą kompanii. Ludzie czekali 
mnie we wsi Damaszyce koło Piń-
ska. Pojechałem tam, spotkał mnie 
kpt. mar. rez. Kuzio. Oto pańscy lu-
dzie powiedział. Jest ich 120. Orga-
nizacja: podział na plutony, na dru-
żyny i wyznaczenie dowódców tych 
jednostek. Podoficer prowiantowy 
bosman Krauze, podoficer amuni-
cyjny mat Grzybowski. Jest amuni-
cja, karabiny ręczne, granaty i jeden 
karabin maszynowy „Hotchkiss”. 
Oddałem z niego kilka krótkich se-
rii – piękna maszynka. Z tymi ludź-
mi i tym sprzętem to po uwolnieniu 
Warszawy dojdę chyba do Berlina 
– pomyślałem. Zaczął się marsz w 
kierunku Warszawy. We dnie laska-
mi i krzakami, w nocy głównymi 
drogami. Po kilku dniach cała Flo-
tylla Pińska znalazła się na drodze 
niedaleko wsi Krymno. Nadleciało 
5 samolotów niemieckich. Zaczęły 
bombardować. Odezwały się poje-
dyncze strzały z naszych kb. Bomby 
zrobiły trochę szkód. Kilka furma-
nek rozbitych, kilku rannych i jeden 
zabity – mat Mazur. Po uporząd-
kowaniu oddziałów idziemy dalej. 
Znowu na naszej trasie spotykamy 
wojska sowieckie. Strzelają do nas. 
Zginął podchorąży Porwisiak i jeden 
marynarz. Kapitan Rabenda ze swo-
ją kompanią otrzymał rozkaz od do-
wódcy batalionu kmdr. Kamińskie-
go oczyścić drogę. Trwało to cały 
wieczór i całą noc. Koło wsi gęsi.  
W tej naszej marszrucie, bez prawi-
dłowego kotła, bez spania, z nogami 
opuchłymi od marszu w saperkach, 
ludzie wymęczeni, wykazali się. Po 
drodze potyczki z grupkami wojsk 
sowieckich. Miałem 12 ludzi jeń-
ców sowieckich. Wyskakiwali z 
szeregu, wyrywali kartofle i surowe 
jedli. – Kuszaj skolko ugodno!  – A 
czemu przyszliście tutaj strzelać do 
nas? – Ne znaju – komandir skazał!   
– Dostalibyście więcej, ale hordy 
niemieckie zalewają nasz kraj, palą, 
grabią, zabijają, sami nie mamy co 
jeść.[3]

Bronisław Nować - "Jesion": Na 
dwa dni przed rozpoczęciem dzia-
łań wojennych na zachodzie powie-
rzono mi stanowisko komendanta 
statku cywilnego "Wilno". Była to 
stara, odrapana i ogromnie sfatygo-
wana łajba, ale na chodzie. Statek 
ten przeznaczony byt do transportu 

zaopatrzenia dla flotylli, znajdującej 
się na rzekach. Załoga jego składała 
się z 23 marynarzy różnych specjal-
ności. Uzbrojenie stanowiły normal-
ne karabiny ręczne, które otrzymali 
wszyscy marynarze. Załoga z wyjąt-
kiem służby maszynowej składała 
się z samych rezerwistów. Ludzie ci 
odwykli od dyscypliny wojskowej i 
na pewno łącznie z dowódcą na cze-
le, nie przedstawiali doborowego 
materiału wojskowego. Zakres dzia-
łania był zresztą skromny. Zadania 
stawiane przed załogą były na miarę 
jej możliwości. Dostarczyć zaopa-
trzenie do miejsca postoju flotylli 
i wrócić po nowy ładunek. Na to 
stać nas było na pewno. Szczegól-
nie gdy się zważy, że wojny jeszcze 
nie było, wydawało się, że będzie to 
raczej przyjemna turystyka.

 Pierwszy rejs przypadł naszemu 
transportowi w nocy 31 sierpnia. 
1-go września wczesnym rankiem 
zbliżaliśmy się do mostów wolan-
skich oddalonych od Pińska 72 
km, gdzie w dniu tym znajdowała 
się część flotylli z okrętem flago-
wym "Admirałem Sierpinkiem". 
Dzień nie różnił się niczym od po-
przednich. Zapowiadała się piękna 
słoneczna pogoda. Posucha utrzy-
mująca się od dłuższego czasu spo-
wodowała obniżenie się wód w rze-
kach. Podróż była ciężka. Na Pinie 
tworzyły się różnego rodzaju mieli-
zny i przykosy ogromnie utrudniają-
ce żeglugę. Utykając na mieliznach, 
na miejsce postoju przybyliśmy 
około godziny 8-mej. Flotylla znaj-
dowała się 2 km za mostami zako-
twiczona na prawym brzegu rzeki. 
Na lewo nieco w górze rzeki znaj-
dowała się zagroda Iwańca, w domu 
którego często przebywał komandor 
Zajączkowski. Tuż za nią rozłożyły 
się piękne kwieciste łąki - pastwiska 
dla stad bydła oraz raj dla pszczół 
hodowanych przez Iwańca. Co go 
łączyło z komandorem - nie wiado-
mo.
Przepływając obok zagrody zauwa-
żyliśmy sygnały flagowe na okręcie 
dowódcy. Po ujrzeniu przy pomocy 
lornetki poszczególnych flag odczy-
tałem z kodu sygnałowego: "Dzia-
łania wojenne rozpoczęły się". Za-
rządziłem z miejsca zbiórkę załogi. 
Podałem treść sygnałów. Pomimo, 
że byliśmy przygotowani na to, 
wyczuwaliśmy że wojna będzie, że 
wybuch jej jest tylko kwestią czasu, 
wiadomość ta podziałała na nas jak 
uderzenie piorunu. Tak - sprawa sta-
ła się jasna. Nie było żadnych złu-
dzeń. Wojna stała się faktem. Trwa-
ła już od paru godzin. Wiadomość 
dotarła do nas z pewnym opóźnie-
niem. Spojrzałem po twarzach zało-
gi, stały się one blade jakby z nich 
wszystka krew uciekła. Zapanowa-
ła głęboka cisza przerywana tylko 
westchnieniami. Staraliśmy się za-
chować spokój, nie wszystkim się to 
udało. Kierownik maszyn machnął 
w zdenerwowaniu ręką i odszedł na 
swoje stanowisko. Innym rozchyli-
ły się usta z lekkim drganiem. Spo-
glądaliśmy na siebie roziskrzonymi 
oczyma, z których można było wy-
czytać głęboką troskę o losy Polski 
i najbliższych członków rodzin, któ-
rzy pozostali daleko od nas, zdani 
na własne siły. Bezpieczeństwo kra-
ju zagrożone. Rodziny wielu z nas 
pozostały na kresach zachodnich 
lub w województwach centralnych. 
Tam już ludzie ginęli pod obuchem 
wojny. Tu na razie był spokój. Na 
razie.
   W minorowym nastroju "Wilno" 

dobiło do burty kantyny, celu naszej 
wędrówki. Wśród marynarzy pano-
wał nastrój podniecenia. Znajdujący 
się w kantynie żywo dyskutowa-
li. Zdania były podzielone. Jedni 
twierdzili, że Polska nie wytrzyma 
naporu uzbrojonych po zęby wojsk 
hitlerowskich, inni, i ci stanowili 
zdecydowaną większość, przepo-
wiadali rychłe załamanie się całe-
go systemu hitlerowskich Niemiec. 
Podzielałem zdanie tych drugich. 
Część społeczeństwa uległa pro-
pagandzie obozu rządzącego, że 
Niemcy stoją w obliczu ruiny go-
spodarczej. Powszechnie twierdziło 
się, że brak im żywności, paliwa do 
pojazdów, że posiadają słabe uzbro-
jenie a szczególnie czołgi i samo-
loty. Miała to być straszna tandeta. 
Niebezpiecznie było nie podzielać 
takiego stanowiska, stąd ci pierw-
si wypowiadali się nieśmiało. No 
cóż? - chyba tak należało robić, nic 
wolno było osłabiać ducha narodu. 
Zostaliśmy jako naród wystawieni 
na wielką próbę. Byliśmy gorącymi 
patriotami, jak zawsze nie brakowa-
ło nam zapału do walki. Marynarze 
też chcieli się bić. Denerwowało ich 
siedzenie na statkach czy w kosza-
rach, gdy lam na zachodzie lała się 
krew.
   Po paru dniach nasz statek powró-
cił do Pińska a ja znów wróciłem do 
kompanii portowej. Nie wiem, ja-
kie były dalsze losy "Wilna". Rola, 
jaka mi przypadła w kompanii to 
przeważnie pełnienie co drugi dzień 
funkcji podoficera służbowego na 
wartowni przy wejściu do portu. 
Przed bramą wejściową postawiona 
była stała warta, która zatrzymy-
wała wszystkich ludzi nieznanych 
chcących wchodzić do portu. Do 
obowiązków podoficera należało 
legitymowanie tych ludzi i w przy-
padkach wątpliwych przekazywanie 
ich do dyspozycji oficera służbowe-
go. Ostrożność podyktowana była 
tym, aby nie wpuścić na teren portu 
szpiegów lub dywersantów. Podej-
rzanych osobników przeważnie w 
mundurach oficerów armii lądowej 
przewinęło się sporo. Z każdym 
dniem było ich coraz więcej. Nie 
sądzę, że byli to dywersanci - naj-
prawdopodobniej byli to oficerowie 
z różnych rozbitych jednostek, szu-
kający tu kontaktów lub tylko schro-
nienia. Na temat dywersji i szpiego-
stwa krążyło tu wiele opowiadań. 
Należało zachować wszelkie środki 
ostrożności. Z wyraźną dywersją ze-
tknęliśmy się później.
   W kompanii portowej przebywa-
łem do dnia 18 września, tj. do cza-
su opuszczenia przez nasze oddziały 
portu macierzystego. W pierwszych 
dniach wojny panował tu względny 
spokój. Przyśpieszono tylko kopanie 
schronów przeciwlotniczych, wpro-
wadzono obowiązkowe zaciemnia-
nie okien, uzupełniano urządzenia 
przeciwpożarowe, wystawiano sta-
le patrole obrony przeciwlotniczej, 
zwiększono warty oraz poczynio-
no szereg zabezpieczeń na wypa-
dek ataków lotniczych. W wolnych 
chwilach, których zresztą nic było 
za dużo, wojsko gromadziło się 
przy odbiornikach radiowych, by 
zaczerpnąć wiadomości o wydarze-
niach na froncie. Wiadomości były 
na ogól lakoniczne albo wręcz bała-
mutne, np. o bombardowaniu przez 
lotnictwo polskie Berlina. Zagadko-
we dla słuchających były komunika-
ty takie, jak "przeszedł F- czy W-7". 
Nic one nic mówiły, wzbudzały tyl-
ko szereg, czy słusznych, domysłów 
i komentarzy. Skończyło się i to. Po 

paru dniach radio przestało mówić.
   Niemcy zapuszczali zagony coraz 
głębiej na nasze ziemie, czego nie 
dało się ukryć przed ludźmi zgroma-
dzonymi w Pińsku. Zaczęli napły-
wać rozbitkowie z różnych oddzia-
łów. Sygnalizowano o pojawieniu 
się niemieckich kolumn pancernych 
pod Warszawą, Kielcami, a nawet 
w okolicach Brześcia. Bombardo-
wanie przez lotnictwo niemieckie 
wszystkich większych miast - nie 
było dla nas tajemnicą. Mówiło się 
również o bombardowaniu wsi i 
osiedli. - Dlaczego trzymają nas na 
tym zapleczu, z dala od frontu, gdy 
tam toczy się walka o byt narodu? 
- Zadawano sobie pytanie. Nic było 
na nie odpowiedzi. Pamiętam, jak 
jeden z oficerów sztabowych flotyl-
li z zacietrzewieniem i, zdaje się, z 
głębokim przekonaniem tłumaczył, 
że dopiero teraz odkrył plany i prze-
biegłą strategię Śmigłego-Rydza. 
Wpuszczenie nieprzyjaciela klinami 
na tereny ziem polskich - jak prze-
konywał - było przewidziane i ce-
lowe. W klinach tych, które zostaną 
poprzecinane, będą zlikwidowane 
najdoborowsze dywizje niemieckie. 
Nic trafiało to do przekonania nawet 
przeciętnego ciury obozowego.
   Przystąpienie do wojny Francji i 
Anglii postawiło na nogi cały garni-
zon. Obudziły się wielkie nadzieje. 
Wszyscy wierzyli w nasze zwycię-
stwo. Panowało powszechne prze-
konanie, że wszystko jedno, jakie 
są dotychczasowe wyniki działań 
wojennych, klęska Niemiec jest 
nieunikniona. Marynarzy opanował 
szał radości. Stawiano na szybkie 
zakończenie wojny wspólnym po-
konaniem wroga. A tymczasem ar-
mie nasze ponosiły klęski. Wojska 
sprzymierzonych nie przejawiały 
żadnej działalności. "Wśród ser-
decznych przyjaciół ..." Tak - zająca 
psy zjadły. Na dalekim wschodzie, 
w Pińsku odbijało się to jak w zwier-
ciadle. W piękny słoneczny poranek 
wrześniowy wtoczono na bocznicę 
kolejową do portu pociąg sanitarny 
z rannymi żołnierzami. Mieli oni 
poza sobą całą gehennę cierpień. 
Do bramy portowej poczęło kołatać 
coraz więcej rozbitków z różnych 
ugrupowań bojowych. Wśród nich 
trafiali się ranni. Przybywali luź-
no żołnierze z różnych formacji, 
czasem niewielkie oddziały pro-
wadzone przez swych dowódców. 
Twierdzili, że tu właśnie na rubie-
żach zabużańskich koncentrują się 
wojska polskie, które w momencie 
rozpoczęcia ofensywy przez Zachód 
przystąpią do decydującego uderze-
nia na wroga. Żołnierz polski z bó-
lem wlókł okaleczone nogi na reszt-
ki wolnej ziemi polskiej z myślą, że 
stąd nastąpi kontruderzenie. Były to 
tylko mrzonki i pobożne życzenia.
   Na początku drugiej dekady wrze-
śnia pojawiły się pierwsze eskadry 
lotnictwa niemieckiego nad Piń-
skiem. Rzecz zrozumiała, wywołały 
one dużą emocję wśród marynarzy. 
Zagrały szybkostrzelne przeciw-
lotnicze karabiny maszynowe oraz 
działa zenitowe. Spadły pierw-
sze bomby. Od tego czasu naloty 
trwały codziennie, po kilkanaście 
bombowców. Ofiarą bomb stały się 
przeważnie dzielnice mieszkanio-
we. Powstały duże straty w budow-
lach i ofiary wśród ludności cywil-
nej. Rozmiary strat w ludziach nie 
były znane. Nad Pińskiem unosiły 
się chmury dymu. Na teren portu 
nie spadła ani jedna bomba - strat 
wśród marynarzy nie było. Dlacze-
go oszczędzano porty? - nie wiado-

mo. Samoloty latały na niskim puła-
pie, istny grzechot armat, karabinów 
maszynowych i broni ręcznej - też, 
też! -zestrzeleń nic było. Czyżby 
sprzęt nic był doskonały, czy też 
niedostateczne wyszkolenie załóg? 
Nic wiadomo. Noc były spokojne, 
wszystkie naloty dokonywane były 
w dzień. W porcie panował względ-
ny porządek i lad. Życie toczyło 
się normalnym torem. Marynarze 
zostali przemundurowani. Zamie-
niono im ubrania na zielone uni-
formy piechoty. Buty z wysokimi 
cholewami tzw. saperki. Odróżniali 
się od piechurów tylko tym, że na 
czapkach polowych mieli orzełki z 
kotwiczkami. Na tej zamianie wy-
szedłem jak najgorzej. Pobrałem 
buty dopasowane do nogi i, jeśli 
na miejscu były dość wygodne, 
to w późniejszym czasie, podczas 
długich marszów okazały się przy-
krótkie. W rezultacie miałem za-
wsze poobcierane pięty, a paznokcie 
schodziły z palców. Kto - psiakrew 
- przypuszczał, że starego Zejmana 
sterczącego na mostku kapitańskim 
jako sygnalista lub za kołem stero-
wym, zamieni wojna na piechura. 
W Pińsku nic odczuwaliśmy nie-
wygód, jakie niesie ze sobą wojna. 
Zakwaterowanie było zupełnie do-
bre. Mieszkaliśmy w pięknych no-
woczesnych koszarach z wszelkimi 
wygodami. Kuchnia na miejscu w 
podziemiach, sala jadalna, ubika-
cje, łazienki z prysznicami, z ciepłą 
i zimną wodą itp. Wyżywienie na 
ogół dobre, wydawane regularnie 
w ustalonych godzinach, Tylko cza-
sem naloty lotnictwa nieprzyjaciel-
skiego wywracały ustalony porzą-
dek dnia. Słowem - sielanka!
   Niepokój marynarzy wzbudza-
ły wyjazdy niektórych oficerów 
w nieznanych kierunkach. Jedni 
oficjalnie żegnali się z wojskiem, 
oświadczając, że odchodzą do in-
nych zadań, inni wynosili się cicha-
czem. Najbardziej złośliwi, których 
nigdzie nie brak, nazywali to dezer-
cją. Wojsko tkwiło na swych poste-
runkach, wypełniając jakąś znikomą 
rolę w tych ciężkich i okropnych 
dniach wojny. Pińsk został z cza-
sem odcięty od wszelkich źródeł 
informacji, zamilkło radio, przesta-
ła docierać prasa. Pozostała tylko 
plotka. Jakie to wtedy nie docierały 
wieści? W tym samym czasie mó-
wiło się o wielkich zwycięstwach 
armii sprzymierzonych na Zacho-
dzie, przy równoczesnym przekazy-
waniu szeptem wieści o sromotnych 
klęskach naszych wojsk i zdradzie 
dowódców. Rozbitkowie przybywa-
jący do portu z różnych oddziałów 
zawsze przynosili wiadomości złe, o 
samych tylko klęskach. Nie dowie-
rzano im. Grożono konsekwencjami 
za sianie defetyzmu. Około polowy 
drugiej dekady września, wczesnym 
rankiem, zajechał na dziedziniec 
koszarowy samochód ciężarowy z 
podziurawionymi burtami, z któ-
rych wysypało się kilkunastu żoł-
nierzy pod dowództwem kaprala. 
Obskoczyliśmy ich z ciekawością. 
Byli zarośnięci, brudni, umazani we 
krwi. Niektórzy walili się pokotem 
na bruku i zasypiali natychmiast.
- Skąd przybywacie? Gdzie przebie-
ga front? - padły pytania.
- Czyś ty bracie z byka spadł?! - od-
ciął się kapral. Gdzie ty masz jaki 
front! Armie polskie rozbite, bronią 
się tylko poszczególne oddziały. 
Poczekaj jeszcze dzień, dwa, a bę-
dziesz miał front tu na miejscu.
   Uznaliśmy to za panikarstwo. Za-
groziliśmy, że oddamy go w ręce 
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dowództwa. Próbowaliśmy zmusić 
do milczenia.
- Ty mnie, majtku zakichany, do-
wództwem nic strasz! Ja przeżyłem 
piekło na ziemi. Odsłonił poszarpa-
ne od kul skrzele munduru i pokazał 
pokaleczone nogi.
- Czego tu siedzisz i na co czekasz? 
- odcinał się. Bierz karabin w łapy 
i ruszaj tam, gdzie się toczy walka 
o życie narodu. Broń honoru żołnie-
rza, jeśli kraju nie zdołasz obronić. 
Tak. To on nas zmusił do milczenia. 
Wstyd nas zalewał. Po uzupełnieniu 
paliwa, żywności i amunicji, kapral 
ze swym wojskiem, wyruszył, jak 
mi się zdawało, by walczyć dalej. A 
my ... czekaliśmy na swą kolej losu. 
Nad Polską zapadał szary zmrok. 
Do Pińska dochodziły odgłosy dale-
kich wybuchów kul artyleryjskich i 
pękających bomb.[5]

Mały Katyń

 Zbrodnia w Mokranach była za-
kłamywanym i przemilczanym te-
matem tabu, zaś rodziny rozstrze-
lanych marynarzy przez blisko pół 
wieku czekały na wyjaśnienie losów 
najbliższych. Jeśli ktoś odważył się 
napisać o ówczesnych wydarze-
niach, musiał godzić się na liczne 
„kompromisy” z cenzurą, w wyniku 
czego powstawały publikacje wpro-
wadzające jeszcze większy zamęt. 
Ponieważ ZSRR nie kwapiło się do 
ujawniania swoich dokumentów, 
ustalenie dziejów marynarzy, którzy 
dostali się do radzieckiej niewoli, 
stało się praktycznie niemożliwe. 
Mariusz Borowiak nie poddał się 
jednak i wystosował w prasie i ra-
dio apel z prośbą o pomoc, wskutek 

czego zgłosili się doń świadkowie, 
dzięki którym mógł rozpocząć pra-
ce nad pierwszą monografią doty-
czącą zbrodni w Mokranach. Wiele 
lat później praca ta ujrzała światło 
dzienne - niestety, nie wszyscy, któ-
rym badacz obiecał jej wydanie, 
doczekali tej chwili 28 września 
1991 roku w Mokranach stanął 
pomnik, na którym napisano: 
„Oficerom i podoficerom Wojska 
Polskiego, Rzecznej Flotylli Ma-
rynarki Wojennej i 135 pułku pie-
choty poległym w Mokranah 26 
IX 1939 r.” 
Ten krótki tekst zawiera aż cztery 
błędy, jednak tym najistotniejszym 
jest określenie pozbawionych mun-
durów, skrępowanych i zamordowa-
nych z zimną krwią mianem „pole-
głych”. 

 

Książka Mariusza Borowiaka rów-
nież jest hołdem złożonym tym, 
których rozstrzelano w „małym 
Katyniu”, tylko ów badacz nie sta-
ra się oblekać morderstwa w piękne 
słówka, by przypadkiem kogokol-

wiek nie urazić. Jak sam autor pi-
sze, wydanie tej publikacji nie jest 
ukoronowaniem analiz ówczesnych 
wydarzeń, to dopiero „bodziec do 
kontynuowania badań historycz-
nych nad dziejami Flotylli Rzecznej 
dla innych autorów”.
Mariusz Borowiak nie ogranicza 
się li tylko do opisania zbrodni 
zainspirowanej przez Sowietów, 
a dokonanej przez członków Or-
ganizacji Ukraińskich Nacjona-
listów, „Zapomniana flota. Mokra-
ny” to również książka o dziejach 
FRMW w Pińsku. Pierwszy roz-
dział traktuje o ciszy przed burzą, 
jaką był drugi kwartał roku 1939, o 
przygotowaniach do wojny i mobili-
zacji floty. W drugim rozdziale autor 
opisuje czas wojny i reakcję na nie-
miecką agresję, trzeci poświęcony 
jest zaś radzieckiemu uderzeniu 17 
września, samozatopieniu okrętów 
i walkach spieszonych batalionów. 
Kolejne dotyczą ostatniego marszu 
baonu kpt. Bończaka, morderstwa w 
Mokranach i próby odkrycia praw-
dy, zarówno przez badaczy, jak i ro-
dziny zamordowanych. Ostatni roz-
dział traktuje zaś o losach pomnika 
i konieczności uhonorowania miej-
sca spoczynku marynarzy Flotylli. 
W pracy Mariusza Borowiaka nie 
brakuje poruszających fragmentów 
– nie należę do osób, które łatwo się 
wzruszają, ale opowieść o samoza-
topieniu jednostek floty i o tym, jak 
marynarze śpiewali Rotę patrząc na 
konające okręty, czytałem ze ści-
śniętym gardłem. Próbując dojść 
do prawdy, autor opierał się na re-
lacjach ustnych, korespondencji, 
źródłach archiwalnych oraz licz-
nych artykułach i opracowaniach. 

Bibliografia tej znakomicie udoku-
mentowanej pracy liczy ponad 150 
pozycji, zaś książka opatrzona jest 
330 obszernymi przypisami umiesz-
czonymi pod tekstem. Ponadto znaj-
dziemy w niej wkładkę ze zdjęciami 
oraz bardzo ciekawe aneksy. Pierw-
szy zawiera biogramy polskich ma-
rynarzy zgładzonych na Kresach 
Wschodnich, kolejne listę oficerów 
i chorążych Polskiej Marynarki Wo-
jennej zamordowanych od września 
1939 do czerwca 1940 roku, historię 
losów polskich marynarzy w Katy-
niu, dane taktyczno-techniczne nie-
których jednostek FRMW w Pińsku, 
szkice, rysunki oraz dokumenty.

We wstępie autor napisał, iż pragnie, 
aby jego książka przyczyniła się do 
upamiętnienia tragicznych losów 
marynarzy Flotylli Rzecznej Ma-
rynarki Wojennej w Pińsku, wszak 
naszym obowiązkiem jest nie do-
puścić, by zapomniano o tym waż-
kim epizodzie historii Marynarki 
Wojennej. Postawił sobie za zadanie 
odpowiedzenie na pytania, co – i 
kiedy – tak naprawdę wydarzyło się 
w Mokranach, ilu oficerów i podofi-
cerów zostało tam zamordowanych, 
wreszcie jak nazywali się ich opraw-
cy. Pełne wyjaśnienie tej zbrodni jest 
na razie niemożliwe przede wszyst-
kim ze względu na brak dostępu do 
rosyjskich archiwów, myślę jednak, 
że pisząc Zapomnianą flotę Mariusz 
Borowiak uczynił ogromny krok na-
przód na drodze do ocalenia pamię-
ci marynarzy zgładzonych w „ma-
łym Katyniu”.[6]
Wykorzystano fragmenty z niżej 
przedstawionych źródeł:

[1] Mikołaj Falkowski    http://www.
polskieradio.pl/39/245/Artyku-
l/172576,Flotylla-Pinska

2]Historia człowieka, co rzekę poko-
chał -Katarzyna Sobiegraj     
http://www.zegluga.wroclaw.pl/ar-
ticles.php?article_id=454

3] Franciszek Rydzewski „Dołączyć 
do załogi” http://smw.ocalicodzapo-
mnienia.eu/index.php?o=pokaz&ka-
tid=1&pkatid=26&jid=1&postid=4
18&podkategoria=Varia

4] Bronisław Nować - "Jesion" Ko-
mendant BCh Obwodu Kozienic-
kiego
WSPOMNIENIA Z LAT WOJNY I 
OKUPACJI       Głos Ziemi Zwoleń-
skiej
http://www.policzna.com/index.
php?option=com_content&view=a-
rticle&id=28:wspomnienia-z-lat-wo
jny-i-okupacji&catid=24:gos-ziemi-
zwoleskiej&Itemid=48

5] Kanonierka Rzeczna "Zawzięta"    
/JAROSŁAW ZAPAŁA/
http://www.weu1918-1939.pl/kmw/
rzeczne/zawzieta/kmw_rzeczne_za-
wzieta.html

6] Na wieczną wachtę z kulą w tyle 
głowy Mirosław Szyłak-Szydłowski 
: Zapomniana flota. Mokrany http://
ksiazki.wp.pl/rid,1364,tytul,Na-
wieczna-wachte-z-kula-w-tyle-
glowy,recenzja.html

Zofia Sobantka

Mord na Żydach i Polakach w kre-
sowych okolicach Bereznego i na 
Wołyniu był jedną z typowych rze-
zi dokonanych w latach 1943-45 
przez ukraińskich nacjonalistów 
na ludności polskiej zamieszku-
jącej Kresy. We wszystkich napa-
dach na poszczególne wioski licz-
ba ofiar najczęściej szła w setki, 
tysiące czasami w dziesiątki, a już 
pojedynczych i najczęściej zapo-
mnianych pomordowanych przez 
nacjonalistów polskich mogił na 
tych ziemiach nikt nie zliczy. 
Bardzo ostrożne szacunki wskazu-
ją, że na Wołyniu i Podolu Ukra-
ińcy wymordowali nie mniej niż 
100 tys. Polaków. Mieszkałam na 
Kresach w Zamostyszcach nieopo-
dal Bereznego, tam się urodziłam. 
Oprócz rodziców w naszej rodzi-
nie było czworo dzieci: Zofia (6 
lat), Jan (5 lat, Zbigniew 2 latka, 
Jadwiga 1 rok, kiedy rozpoczę-
ły się mordy przygotowane przez 
naszych sąsiadów i kolegów ukra-

ińskich. To nasi ukraińscy sąsiedzi 
nas prześladowali, którzy wcze-
śniej się z Polakami przyjaźnili. 

Niewiele opowiem, ale pamiętam, 
że mój stryj gdzieś poszedł do lasu 
i tam go napadli, Wiem, że stryj 
podobno bronił się, a potem prosił 
o życie. Ale nic to jemu nie dało. 
Zamordowali mojego stryjka Jana 
Reszetyło w 1943r. i miał wtedy 
(22 lata) i wtedy przeprowadzili-
śmy się natychmiast do Berezne-
go. Z opowiadań wiem, ze stryjka 
zasztyletowali bagnetami i praw-
dopodobnie miał 7 ran kłutych w 
piersi. Pamiętam tylko z dzieciń-
stwa, że  stryjek nosił mnie na rę-
kach. Już na jego pogrzebie mój 
ojciec Władysław (25 lat) prze-
czuwał, że i on zginie. 
Ukraińcy w Zamostyszczach mie-
li nas pewnej nocy zabić, pamię-
tam, że ojciec z mamą ukryli się 
w ostatniej chwili. Wtedy w nocy 
weszli do domu Ukraińcy i pamię-
tam, że nie ruszaliśmy się w łóż-
kach i udawaliśmy, że śpimy tak 

się baliśmy. Jeden z tych Ukraiń-
ców odkrył kołdrę i już mieli nas 
zabić. Ale ten drugi zlitował się 
nad nami i kiedy zobaczył naszą 
niby śpiącą czwórkę powiedział 
pozostałym: „na następną noc 
przyjdziemy i ich pozabijamy” 
i wtedy pozostali posłuchali go i 
wszyscy Ukraińcy wyszli. Jakby-
śmy zostali w Zamostyszczach na 
druga noc to zabiliby nas wszyst-
kich. Dlatego uciekliśmy do Be-
reznego, gdzie mieszkaliśmy z 
Hermaszewskimi. Dużo nas tutaj 
przyjechało do Wołowa po wojnie. 
Tato wiem, że został zabity na dro-
dze z Bereznego do Zamostyszcza 
(jechał samochodem) i ktoś rzucił 
granat, dlatego tato spalił się żyw-
cem w samochodzie. 
Pochowali ich razem z innymi 
pasażerami tego auta za dwa ty-
godnie. Z opowiadań wiem, że 
jechał do Zamostyszcza po żyw-
ność, żeby było dla dzieci, a tam 
cały nasz dobytek został. W tym 
samochodzie było jeszcze kilku 
Polaków. Rozpoznaliśmy zabitego 

tatę go po palcu, ponieważ miał 
zabandażowany i zawinięty palec. 
Ciała zabitych kilku mężczyzn z 
tego auta, były bardzo zwęglone i 
spalone. 
Pamiętam, że do kościółka w Be-
reznem niedaleko się szło z na-
szego nowego domu. Moja mama 
miała na imię Hermina z domu 
Szczygieł, i jej rodzina pochodziła 
z Przeworska Siennego. Z mamy 
rodziny wyjechali na Wołyń tuż 
przed pierwsza wojną światową, 
tam się kupiło ziemię i mama mia-
ła wtedy roczek w 1914r., kiedy 
dziadek tam się zdecydował osie-
dlić. Wszystkich zabili nacjona-
liści w czasie drugiej wojny na 
Wołyniu. Wiem, że mama miała 3 
siostry: 
Stefania, Bronisława, Wanda i ich 
pozabijali na Wołyniu. To były 
młode dziewczyny. To były jesz-
cze dziewczyny kiedy ich poza-
bijali tam. Wiem, że niedaleko 
Zamostyszcz mieszkali. Tutaj do 
Wołowa przyjechaliśmy w 1945r. 
pamiętam, że wtedy moja sio-

stra Jadwiga miała 2 latka. Póź-
niej przyjechaliśmy tutaj razem z 
dziadkami i były wolne mieszka-
nia to się je zajmowało na wojska 
Polskiego. Tam gdzie szpital gruź-
liczy był kiedyś. W tym szpitalu 
mieszkaliśmy na „dzień dobry”. 
Następnie dziadek mieszkał na ul. 
Niepodległości, tam dostali przy-
dział a my na ul. Chopina.  Kiedyś 
o Polsce za Bugiem i o martyro-
logii ludności kresowej nie wolno 
było głośno mówić. Po 1989 r. jak 
grzyby po deszczu zaczęły powsta-
wać stowarzyszenia kresowiaków, 
a w ślad za nimi ukazywać się mo-
nografie dokumentujące życie na 
Kresach i ukraińskie zbrodnie. Za 
sprawą świadków, którzy najczę-
ściej własnym sumptem wydają 
swoje wspomnienia, Kresy powoli 
przestają być białą plamą na mapie 
naszej narodowej martyrologii. 

Wspomnienia Zofii Sobantka (z 
domu Reszetyło)  

Chciałabym, aby nazwiska moich bliskich 
Jan i Władysława Reszetyło 

były umieszczone na tablicy pamiątkowej przy 
lapidarium w Bereznem. 
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HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Arkadiusz Szymczyna

 „Bo trzeba wszystkim wiedzieć, że 
Polacy byli rozproszeni 
po Syberii jak karaluchy, a rodziny 
były rozlane po terenie, 
 aby dalej od tajgi i lasów katorż-
niczych”

 Pan Ryszard Owsiak emerytowany 
prezes Spółdzielni Kółek Rolni-
czych w Głubczycach, a następnie 
pracownik Wojewódzkiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego, szczęśli-
wym trafem odnalazł swoją kuzyn-
kę Bronisławę Bołtuć dopiero po 50 
latach. Jej syberyjska historia po-
kazuje tragizm polskich zesłańców, 
ludzkie cierpienie i wolę życia. 
 Bronisława Bołtuć z domu Chmiel 
urodziła się w 1921 r. w rodzinie 
wielodzietnej. Ojciec jej pracował w 
Urzędzie Gminy w Grodzisku Dol-
nym powiat Rzeszów. W wolnych 
chwilach pomagał najuboższym 
mieszkańcom z najbliższej okolicy. 
Matka zajmowała się gospodar-
stwem i wychowaniem dzieci. W 
1921 roku cała rodzina przeniosła 
się do miejscowości Boratycze, 
powiat Przemyśl, woj. lwowskie. 
Rodzice wspólnie zdecydowali, 
że kupią pole z rozparcelowanego 
majątku księcia Lubomirskiego i 
wybudują tam dom. Boratycze były 
niewielką miejscowością zasiedlo-
ną przez ludność ukraińską, polską 
oraz rosyjską. Bardzo silnie zazna-
czali swoją obecność zwłaszcza 
Ukraińcy, którym marzyło się pań-
stwo od Morza Czarnego po Bałtyk 
i „samostijna” Ukraina. Natomiast 
w pobliskim Husakowie handlem i 
kupiectwem zajmowali się zwłasz-
cza Żydzi. 
 Ojciec pani Bronisławy, który miał 
doświadczenie urzędnicze został 
radnym Samorządu Powiatowego 
w Przemyślu, a dwaj starsi bracia 
po odbyciu służby wojskowej pod-
jęli pracę – Stanisław w Urzędzie 
Pocztowo-Telekomunikacyjnym w 
Przemyślu, a Józef –  jako dyżurny 
ruchu na stacji PKP Sośnica – Ra-
dymno. Siostra Helena po ukończe-
niu 6 klasy Szkoły Powszechnej w 
Husakowie zdała egzamin wstępny 
do Państwowego Koedukacyjnego 
Gimnazjum Kupieckiego w Prze-
myślu i zamieszkała w internacie 
sióstr Felicjanek, podobnie zresztą 
jak pani Bronisława oraz jej młod-
sza siostra Jadwiga.   
 Wybuch II wojny światowej zastał 
panią Bołtuć w Przemyślu. Dwaj 
bracia Stanisław i Józef zostali 
zmobilizowani i skierowano ich na 
front. Miasto był nieustannie bom-
bardowane przez lotnictwo. Pani 
Bronisława zapamiętała „przeraża-
jący świst bomb, które spadały na 
budynki zabijając ludność cywilną. 
Jedna z półtonowych bomb trafiła 
nawet w budynek byłego sierociń-
ca. Od wybuchu pobliskie domy 
popękały, a szyby w nich wyleciały. 
Po odwołanym nalocie uklękliśmy 
wszyscy i podziękowaliśmy Panu 
Bogu za ocalałe życie”. 

 Zniszczenia okolicznych budynków 
były tak duże, że rodzina Chmielów 
postanowiła przenieść się do Bora-
tycz i tam przeczekać niebezpieczne 
chwile. Sytuacja na froncie z dnia 
na dzień pogarszała się, a rannych 
było coraz więcej. W rodzinnym 
domu pani Bronisławy został zor-
ganizowany punkt PCK. Na dachu 
wywieszono chorągiew z czerwo-
nym krzyżem, natomiast w piwnicy 
w prymitywnych warunkach robio-
no żołnierzom opatrunki i operacje. 
Rannych było tak wielu, że musiano 
ich kłaść na podłodze i werandzie. 
 17 września 1939 r. Rosjanie zaata-
kowali Polskę. Przez całą dobę w 
Boratyczach panowało „bezkróle-
wie”, które wykorzystali nacjonali-
ści ukraińscy. Okradali i mordowali 
ludność cywilną. Znęcali się nad 
bezbronnymi stosując wyrafino-
wane metody tortur. Najczęściej 
jednak podrzynano gardła. Nacjo-
nalistów nienawidzili bolszewicy, 
którzy po wkroczeniu do Boratycz 
szybko wprowadzili swoje porząd-
ki. W świetlicy ściągnięto obraz 
Szewczenki i transparent „Szcze 
ne umerła Ukraina” zastępując je 
wizerunkami Stalina i Lenina. Zli-
kwidowano wszystkie organizacje 
i związki, które funkcjonowały na 
terenach zajętych przez Armię Czer-
woną. Organizowano łapanki i prze-
słuchania.  
  Przez kolejnych 5 miesięcy rodzina 
Chmielów żyła w ciągłym strachu. 
Z jednej strony wzmagał się so-
wiecki terror, a z drugiej działające 
w ukryciu bandyckie napady nacjo-
nalistów ukraińskich. 
 10 lutego 1940 r. o godzinie 4 
rano rozpoczęła się wielka gehen-
na Chmielów. Pani Bronisława 
wspomina: „wpadli do nas łomocąc 
kolbami w drzwi dwaj żołnierze 
radzieccy, dwaj uzbrojeni funkcjo-
nariusze NKWD i dwie cywilne 
osoby. Jedna kobieta spisywała na-
sze mienie. Przebudzonych i prze-
straszonych rodziców oraz moich 
braci i siostry zebrali jeszcze w pi-
dżamach i nocnych koszulach do 
jednego z pokoi. Intruzi zrobili re-
wizję niby szukając broni. Zabrali 
przy okazji zegarki, mamy biżuterię 
i w ogóle robili co chcieli, a nam 
nie można było się ruszać. Potem 
dali nam pół godziny na zebranie 
się mówiąc, że nas przesiedlają do 
drugiego województwa, bo tu mają 
coś zaplanowane. Wiele rzeczy mu-
sieliśmy pozostawić, gdyż nie po-
zwolili nam ich zabrać. Brat, który 
chciał wziąć rower i część maszyny 
do szycia „Singer”, wdał się w kłót-
nię z jednym z bandziorów, ale inny 
powiedział do niego „pust bieriot”, 
tam mu się przyda gdzie jedzie. Żoł-
nierz wiedział, że powiozą nas da-
leko i na pewno szybko stamtąd nie 
wrócimy. Ubrani w lekkie odzienie 
usiedliśmy na saniach. W ostatniej 
chwili ojciec wyjął z ram obrazek 
Pana Jezusa w Ogrójcu, który był 
pamiątką przekazywaną z pokolenia 
na pokolenie”. 
 Pilnowana przez NKWD rodzina 

Chmielów została przetransporto-
wana na stację kolejową Nowe Mia-
sto, a następnie Przemyśl (Bakoń-
czyce), gdzie już były podstawione 
wagony szerokokątne do przewozu 
bydląt. W środku wagonów były 
tzw. „nary”. Były to półki po obu 
stronach, na których koczowały całe 
rodziny. Do wagonu wtłoczono oko-
ło 40 osób, które ogrzewał tylko 1 
piecyk węglowy. W tak nieszczel-
nym wagonie przewożone były 
m. in. małe dzieci, starcy i kobiety 
ciężarne. Brakowało wody pitnej, 
jedzenia i opału. Nie było jakich-
kolwiek możliwości umycia się. Lu-
dzie umierali, a zwłoki były szybko 
wynoszone z wagonu, ażeby trans-
portowani nie widzieli co się dzieje. 
Przerażonym małym dzieciom za-
krywano oczy kocem. Przewożeni 
mieli ogromne trudności z organi-
zacją toalety. Pociąg sporadycznie 
się zatrzymywał, dlatego wewnątrz 
wagonu, w podłodze deportowani 
wyrąbali dziurę, którą obito blachą 
z sufitu. Zaczepione o gwoździe 
prześcieradło służyło za parawan. 
Prowizorycznie wykonany otwór 
toaletowy był szczelnie zasłaniany 
słomą, ażeby nie wlatywało zim-
ne powietrze. Ludzie z transportu 
umierali nie wytrzymując z zimna 
i głodu. 
Zdarzało się, że wyczerpani psy-
chicznie więźniowie wychodzili z 
wagonów jak obłąkani po wodę i 
węgiel. Każdy wagon miał swojego 
konwojenta, który krzycząc i bijąc 
nie chciał dopuścić do paniki wśród 
innych „nasi mówili strzelaj i tak 
nas głodem zamęczycie i pragnie-
niem skrócicie nam mękę”. Czasa-
mi podróżującym udawało się prze-
mycić większą ilość węgla i wody. 
Przestraszeni konwojenci pozwalali 
załadować węgiel do poszewek i 
koców, a wodę do garnków i wiader. 
 Transportowane rodziny wieziono 
przez: Lwów, Złoczów, Tarnopol, 
Żmerynkę, Charków, Samarę, Sy-
znań, Kujbyszew, Ufę, Złatousty, 
Czelabińsk do Omska. Po przy-
jeździe Sybiraków stłoczono w 
świetlicy, gdzie warunki, pomimo 
braku ogrzewania, były trochę lep-
sze. Wody było już pod dostatkiem 
(nawet „kipiatok”), a dodatkowo 
zatrzymanym rozdawano po 2 cu-
kierki i kawałek chleba. Pani Bro-
nisława wspomina: „pamiętam też, 
że jakiś starszy mężczyzna grał na 
świetlicowym pianinie bardzo smut-
ną melodię, a my wszyscy zmęcze-
ni i sponiewierani płakaliśmy, gdyż 
serca nasze rozdzierał ból oraz żal, 
bo wtedy oprócz życia straciliśmy 
już wszystko, Ojczyznę, dom i wol-
ność. W sercu mieliśmy tylko Boga, 
a na ustach patriotyczne pieśni”.
 Z Omska, Chmielów wywieziono 
ciężarówkami do Tary położonej 
o ponad 300 km na północ. Zmar-
zniętym Sybirakom rozdano chleb, 
„pachlopkę” (kartoflankę) i „galop 
zupkę” (gorącą, bardzo wodnistą 
zupę). Tara była większą miejsco-
wością w tej części Syberii i znana 
była z tzw. „Białego Więzienia”. 

Brat pani Bronisławy – Stanisław 
przesiedział w nim przez 5 miesię-
cy za to, że grając ze „szpionem” w 
szachy śpiewał „Stalinie, Stalinie, 
jeszcze Bóg nad nami, jeszcze bę-
dziesz wisiał do góry nogami”. Po 
wyjściu z więzienia rodzina nie mo-
gła go poznać. Był strasznie skato-
wany, miał długą nieogoloną brodę, 
owrzodzone nogi, był schorowany i 
bardzo wycieńczony.
 Z Tary w kilkudziesięciostopnio-
wym mrozie Chmielów przewie-
ziono przez Irtysz do łagrów tajgi, 
oddalonych o 600 km na północ od 
Omska. Barak, w którym mieszkała 
cała rodzina, nazywał się „Balsza-
ja Prystań” i był bardzo duży. Miał 
50 m długości i 25 m szerokości. 
Mieściły się w nim 2 mieszkania. 
W jednym z nich mieszkał opiekun 
baraku Szczygłow ze swoją rodzi-
ną, natomiast w drugim znajdowała 
się pralnia, prowizoryczna kuchnia 
i pomieszczenie do grzania wody. 
Pozostała część baraku była prze-
znaczona dla ponad 50 rodzin Sy-
biraków. W baraku znajdowały się 
prycze, stoły i ławy oraz piece do 
ogrzewania pomieszczenia. Rodzi-
ny, aby zachować intymność oraz 
ciepło, przedzielały swoje prycze 
kocami, ręcznikami i prześciera-
dłem. Posiłki przygotowywano z 
zapasów, które udało się zabrać 
jeszcze z Polski. Dla ochrony przed 
wybuchem epidemii NKWD spro-
wadziło do łagru lekarza, który za-
szczepił wszystkich i dał nielicznym 
lekarstwa na wzmocnienie. 
 Oprócz opiekuna łagru Sybiracy 
byli pilnowani przez znienawidzo-
nego „Grażdanina Korszunowa”, 

którego nazywali „Czarnym” lub 
„Belzebubem”. Bolszewik enkawu-
dzista potrącał co miesiąc wszyst-
kim Sybirakom część pensji. Zabra-
ne więźniom pieniądze przeznaczał 
na pobory dla pilnujących funkcjo-
nariuszy NKWD. Przy okazji zabie-
rał co cenniejsze rzeczy, ukrywane 
złoto, biżuterię oraz krzyżyki i ob-
razki świętych. 
 Sybiracy pracowali bardzo ciężko 
przy wyrębie lasu. Codziennie rano, 
bez względu na pogodę, więźniowie 
wychodzili do pracy wykonując za-
planowaną normę. Narzędzia i łopa-
ty do odśnieżania trzymano w tzw. 
„izbuszce”. Śnieg sięgał czasami 
powyżej 1 m i zanim przystąpiono 
do wyrębu, musiano najpierw uto-
rować sobie drogę od pnia do pnia. 
Aby przeżyć pracowano bardzo 
ciężko zarabiając na dzienną rację 
600 gramów chleba i „galop zupkę”. 
 Jeszcze tej samej zimy, doszło do 
spięcia pomiędzy Sybirakami a 
ochroną. Incydent omalże nie za-
kończył się skierowaniem nadgor-
liwego enkawudzisty na fiński front 
za to, że zmuszał Chmielów do ka-
torżniczej pracy w lesie w wielo-
stopniowym mrozie. Był to jednak 
pojedynczy incydent. „Za to, jedyną 
nadzieją i otuchą były nieliczne li-
sty z Polski od księdza proboszcza, 
koleżanek i kolegów, które zapew-
niały, że jest nadzieja, że wrócimy 
do Polski”. 
 Wiosną 1940 r. władze radzieckie 
wydały pozwolenie na wybudowa-
nie specjalnych „posiołków” dla 
Polaków porozrzucanych po tajdze 
i mieszkających w maleńkich ba-
rakach tak, aby mieć wszystkich 

Bołtuć Bronisława - wspomnienia z lat 
dzieciństwa, okresu II wojny światowej i 
deportacji na Sybir

/ Sybirak Stefan Olkuśnik z Czerwonkowa powiat głubczycki
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pod kontrolą. „Posiołek” m. in. dla 
Chmielów zlokalizowano przy ujściu 
rzeki Szysz do Irtysza. Zesłańcy sami 
musieli wybudować sobie „nowe le-
gowisko”. Wielu z nich ginęło z wy-
czerpania oraz zostało kalekami z 
braku odpowiednich warunków do 
pracy.
 Po przeniesieniu Polaków do no-
wych baraków życie zesłańców nie-
znacznie poprawiło się. W nowym 
miejscu panowała większa swoboda 
co nie oznaczało, że Sybiracy mogli 
robić co chcieli. Karano za kontak-
towanie się z ludnością cywilną. Nie 
można było uprawiać jakiegokol-
wiek handlu, a wszelka niesubordy-
nacja była karana „tiurmą”. Zmęcze-
ni ciężką fizyczną pracą, zmarznięci 
i głodni nie mogli spać na pryczach 
z krąglaków z wystającymi sękami. 
„Kucharka w prowizorycznej kuch-
ni gotowała obiady bardzo marne, 
gdyż trudno było w takich warun-
kach dowieźć prowiant do kuchni. 
Przez kilka dni było to samo, zupa 
grochowa lub makaron, jedna kluska 
łapała drugą. Obok, Rosjanie mieli 
wszystko, mięso, śmietanę, pieczo-
ne racuszki, ser, aż ślinka leciała. A 
wieczorem grali do późna na bała-
łajce i śpiewali różne „czastuszki”. 
My zmęczeni zakrywaliśmy chustą 
lub szalikiem głowę, aby nie słyszeć 
tego. Nie mogliśmy spać. Naśmie-
wali się z nas „wy polskie szpiony, 
wy Polszu uwiditie kak swoje ucho” 
lub „wy polscy patrioci, chce wam 
się do Polski. Pojedziecie jak żmije 
nogi dostaną”.
 Chmielowie pracowali w tartaku 
„Cyganska Dacz”, oddalonym o 40 
km od nowo wybudowanego domu. 
Bywało, że w trakcie zimy członko-
wie rodziny Chmiel nie widzieli się 
przez 3 miesiące ze względu na zaspy. 
 Wiosną 1941 r. Irtysz i Szysz wy-
stąpiły z brzegów i zalały wiele „po-
siołków”. Pani Bronisława musiała 
ewakuować się do wsi Ajlinki, gdzie 
spotkała bardzo dobrych ludzi. To 
oni – pielęgniarka i krasnoarmijka w 
średnim wieku pomogły jej w choro-
bie. Miała 40 stopni gorączki, co spo-
wodowało rozwinięcie się zapalenia 

płuc. Pielęgniarka mówiła „Bronisła-
wa, ty nie wołnujsia, ty jeszczo wier-
nioszsia w Polszu”. 
 Z Ajlinki część deportowanych trafi-
ła do tartaku w Nowo Jagodnej. Pani 
Bronisława pracowała przy pilarce 
odbierając przecięte deski i układa-
jąc je na wózek. W Nowo Jagodnej 
zaobserwowała u siebie pierwsze 
oznaki kurzej ślepoty. 
  Wyczerpująca praca i niedożywie-
nie spowodowało kolejną chorobę u 
Sybiraczki. Leżała długi czas na izbie 
chorych. Jedyną pociechą w tych 
trudnych chwilach była myśl, że cała 
rodzina jest razem: „Hela pracowa-
ła w biurze „Lespromchozu”, bracia 
Józef i Staszek w tartaku w Nowo Ja-
godnej, natomiast matka, ojciec oraz 
Jadwiga byli w Ajlince”. Zesłańców 
cieszyły też paczki przesyłane z Pol-
ski od koleżanek i najbliższych oraz 
księdza Twardzickiego pomimo tego, 
że były sprawdzane i część z nich zni-
kała podobnie jak listy. 
 W czerwcu 1941 roku Niemcy napa-
dli na ZSRR. NKWD, które pilnowa-
ło Sybiraków oznajmiło na zebraniu 
zorganizowanym w stołówce, że zo-
staną rozdane zaświadczenia o zdję-
ciu ochrony przez bolszewików, co 
oznaczało większą swobodę życia. 
Decyzja ta wyzwoliła wiele ener-
gii wśród Sybiraków, którzy zaczęli 
masowo uciekać z tajgi tym bardziej, 
że coraz głośniej było słychać o for-
mowanej Armii Andersa. Wraz z in-
nymi cała rodzina Chmielów posta-
nowiła uciec z „posiołków”. I tak w 
lutym 1942 roku wczesnym rankiem 
opuścili barak na Szyszem. „Bracia 
przygotowali trochę większe sanki i 
do nich przymocowali kij, rodzaj dy-
szla z silnymi sznurami. Sznur prze-
łożony przez plecy i ramię spełniał 
rolę chomąta. Ojciec szedł przodem 
szukając drogi, która była zasypywa-
na śniegiem, bracia ciągnęli sanie, 
a reszta szła za nimi. Dziennie po-
konywaliśmy od 15 do 20 km i tak 
przez 300 km. Nocowaliśmy u koł-
choźników, którzy przyjmowali nas z 
wielką życzliwością. Byli to dobrzy 
ludzie, kułacy wierzący w Boga. Za 
nocleg i jedzenie ojciec i bracia re-

montowali płot albo rąbali drewno. 
Tak doszliśmy do miejscowości Na-
zywajewskaja, przez którą przebie-
gały tory kolejowe. We wsiach bliżej 
stacji już nie było pracy, bo z różnych 
stron tak samo szli Polacy robiąc to 
co my”.
  Dzięki szczęśliwemu wydarzeniu 
(przez kilka dni pani Bronisława 
wcieliła się w karcianą wróżbitkę) 
udało się rodzinie Chmielów zdobyć 
jedzenie na drogę: „karalki” (pie-
czywo podobne do rogali z pszen-
nej mąki), boczek, kaszę, ziemniaki, 
ser i chleb. Po krótkim postoju cała 
rodzina wyruszyła w dalszą podróż 
obierając sobie początkowo za cel 
Ałma-Atę, w której formowała się 
Armia Andersa. Jednak już w Nowo-
sybirsku czerwonoarmiści zawrócili 
zesłańców w związku z panującą 
epidemią. W siedzibie Związku Pa-
triotów Polskich poinformowano 
Chmielów, że stosunki Polski z 
ZSRR uległy gwałtownie pogorsze-
niu i nie należy liczyć na poprawę sy-
tuacji. Zmęczeni musieli kolejny raz 
wrócić do Nazywajewskaja. Dzięki 
uprzejmości jednej z mieszkanek 
miasta – Bitasowej, cała rodzina za-
trudniła się na dłuższy czas w koł-
chozie Michajłowskaja. Warunki w 
kołchozie były bardzo trudne, nadal 
odczuwalny był głód i zmęczenie. 
Chmielowie zbierali zboże, suszyli i 
nosili worki, pilnowali magazynów, 
sadzili ziemniaki. Po sezonie okazy-
wało się, że dniówka ciężkiej pracy 
była równa 1 kg zboża. Jedyną po-
ciechą w tak trudnych chwilach były 
organizowane stypy: „jak tylko jakiś 
pracownik zmarł, to zaraz znalazł się 
ktoś, kto zatrudniał się przy wyko-
pywaniu grobu. Za to po pogrzebie 
porządna stypa, można było pojeść 
sobie. Smutne to, lecz prawdziwe”. 
  Wiosną 1943 roku pani Bronisława 
pracowała na torfowisku w kołcho-
zie Torfuczastok. Praca była bardzo 
ciężka. Torf wycinano z ziemi w 
postaci kostek, aż do lodu na głębo-
kość 70 cm, a następnie go suszono. 
Torfowiska nie były zmeliorowane, 
dlatego prace wszyscy zesłańcy wy-
konywali na boso w wodzie. Wśród 

zesłańców byli: Niemcy, Tatarzy, 
Kazachowie, Kałmucy, Polacy i 
Rosjanie. Przenikliwe zimno, zmę-
czenie i głód powodowało częste 
choroby. Z pracy zwalniano tylko 
tych, u których stwierdzono wysoką 
temperaturę. Dzienna racja Sybiraka 
to 60 dkg chleba i gorąca miska zupy. 
Najgorzej było w okresie zimy, kie-
dy to kopano kilofami i łomami rowy 
w celu osuszenia torfowiska na 5 m 
głębokie i 4 m szerokie. 
 Po nawiązaniu stosunków dyploma-
tycznych z ZSRR w Kujbyszewie 
zorganizowano polską placówkę, któ-
rej ambasadorem był Tadeusz Romer. 
Brat pani Bronisławy – Stanisław 
otrzymał tam pracę jako polidowie-
renny, czyli przedstawiciel mający 
pod swoją kontrolą określony obszar 
terenu. Otrzymywał on regularnie pi-
sma i gazety z poselstwa polskiego, 
które doręczał mu życzliwy Kazach. 
Po wykryciu zbrodni katyńskiej pla-
cówka zażądała spisu wszystkich 
rodzin z dokładnymi adresami „bo 
trzeba wszystkim wiedzieć, że Pola-
cy byli rozproszeni jak karaluchy, a 
rodziny były rozlane po terenie, aby 
dalej od tajgi i lasów katorżniczych”. 
Zerwane stosunki Polski z ZSRR 
spowodowały likwidację placówki w 
Kujbyszewie, ważnego ośrodka dla 
polskich zesłańców. Jednocześnie 
NKWD rozpoczęło aresztowania po-
lidowierennych, w tym Stanisława 
Chmiela, którego osadzono w wię-
zieniu  w Omsku, podobnie zresztą 
jak jego siostrę Helę. Wszystkich za-
rejestrowanych Polaków wzywano i 
zmuszano do przyjęcia obywatelstwa 
radzieckiego. Tych, którzy odmawiali 
jego przyjęcia aresztowano albo gnę-
biono psychicznie, śledząc i utrudnia-
jąc życie codzienne. Chmielowie pro-
pozycję NKWD od razu odrzucili, a 
pani Bronisława powiedziała, że „ni-
gdy nie będziemy Rosjanami chyba, 
że sąsiadami i powinniśmy się czuć 
jak kwartiranty u charoszych chazia-
jew”. 
 We wrześniu 1943 r. NKWD zabra-
ło rodzinie Chmiel zaświadczenie, 
wydane dwa lata wcześniej w Nowo 
Jagodnej, które było jedynym doku-

mentem tożsamości. Nakazano rów-
nież opuszczenie wynajętego pokoju. 
W każdej chwili wszyscy członko-
wie rodziny mogli trafić do więzie-
nia za brak dokumentów i wałęsanie 
się po okolicy. Chmielowie wraz z 
rodziną Pączko i Cygan postanowili 
pójść do lasu 1 km od Torfuczastok 
i zamieszkać w dobrze zamaskowa-
nym szałasie. „Noce wrześniowe 
były bardzo chłodne, owijaliśmy so-
bie głowy chustkami i szalikami, co 
tylko mogliśmy narzucaliśmy na sie-
bie, aby nie zmarznąć i doczekać do 
rana”. Za pracę przy przestawianiu 
pieca 3 rodziny otrzymały na spółkę 
barana, którego mięso wystarczyło 
na kilka dni. Pani Bronisława wraz z 
siostrą Wiesią chodziły na ściernisko 
i szukały kłosów zboża, które na-
stępnie były suszone i rozdrabniane 
kamieniami na kaszę - „palce lizać”. 
Po kilku dniach za nielegalną pracę 
i handel baranem, brat Józek oraz 
stary Pączko zostali uwięzieni przez 
NKWD. 
  Nad rodzinami zesłańców zlitował 
się szef kołchozu w Torfuczastok, 
który pozwolił im wrócić i oznajmił, 
że NKWD nie będzie już ich prześla-
dować i męczyć przesłuchaniami. Za 
to ojciec pani Bronisławy musiał sta-
wić się w siedzibie NKWD. „Strasz-
nie na niego krzyczeli jak wychował 
swoje dzieci, że są nieposłuszne. Nie 
miał obuwia tylko takie łapcie ze 
słomy, pogoda była deszczowa i nie 
mógł iść. Pierwszą okazją podwieźli 
go … na trumnie do Nazywajewki. 
Ojciec zawsze później powtarzał, że 
jechał ale nie na nieboszczyku. Po-
tem długo kaszlał, nogi przemoczył, 
bo na takie błoto szedł z powrotem w 
tych łapciach. Straszny był to widok, 
ale rzeczywiście na NKWD już nas 
nie ciągnęli”. 
 Mając odrobinę swobody cała ro-
dzina postanowiła przezimować w 
nowo wybudowanej przez siebie le-
piance z darni. Postawienie nowego 
domu sprawiało ogromne kłopoty. 
Dom miał być przeznaczony dla kil-
ku osób (dodatkowo sąsiedzi 
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z chorym dzieckiem). Brakowało 
materiału oraz fachowego sprzętu i 
narzędzi. Jednak dzięki dobrej or-
ganizacji pracy i pomocy tubylców 
udało się Chmielom postawić le-
piankę z oknami, drzwiami, prymi-
tywnymi meblami  w postaci łóżek, 
stołów i ławek. 
  Zima roku 1943/1944 była bardzo 
sroga. Temperatura spadała nocą do 
-55 0C. Do pracy zesłańców zapę-
dzano codziennie chyba, że tempe-
ratura była niższa od -45 0C. Pani 
Bronisława wspomina: „pracując 
kilofami i łomami przy melioracji 
torfowiska, byłyśmy z siostrą mokre 
jak szmata do podłogi. Co chwilę 
odpoczywałyśmy. Po chwili nasze 
ubranie było zmarznięte, jak bla-
cha, czuliśmy na plecach lodową 
skorupę. Odmarzało jak znów za-
częłyśmy pracować”. Mimo mrozu i 
śniegu matka pani Bronisławy wraz 
z sąsiadką chodziły na pola zbie-
rać wystającą spod śniegu lebiodę, 
którą następnie suszono i robiono z 
niej „lepioszki” (rodzaj placuszków 
chlebowych). Zesłańcy innych na-
rodowości mówili im „wy pracuj-

cie, zarobicie 10 rubli, zapiszą 7, a 
dostaniecie 5”. 
  Praca na torfowisku była tak uciąż-
liwa, że pani Bronisława wraz z He-
leną Czyrek postanowiły porzucić 
ją i udać się do Omska w poszuki-
waniu nowego zatrudnienia. Przy 
zachowaniu dużej ostrożności i w 
atmosferze konspiracji stawiły się 
w placówce Związku Patriotów Pol-
skich. Tam skierowano Sybiracz-
ki do nowego kołchozu po drugiej 
stronie Irtysza – Włast Truda, od-
dalonego o 12 km od Omska. Jego 
kierownikiem był inż. Zwiagincew, 
który był spokrewniony z polską 
rodziną. Przy jego poparciu zała-
twiono deportowanym nowe do-
kumenty. W ten sposób koczujące 
w lepiance rodziny z Torfuczastok 
mogły przenieść się do nowego koł-
chozu. Praca w nowym kołchozie 
związana była z rolnictwem. Trzy 
siostry pracowały na polu przy orce, 
zasiewach, sadzeniu ziemniaków. 
Helena po wyjściu z więzienia i 
podreperowaniu zdrowia została na-
wet „uczotczykiem” (pomocnikiem 
brygadzisty). Podobnie było też z 

panią Bronisławą, która dostała od 
inż. Zwiagincewa konia wierzcho-
wego po to, „aby śledzić postępy 
prac na polu”. Wieczorami zajmo-
wała się obliczaniem norm wykona-
nej pracy. 
 Wiosną 1944 r. z omskiego wię-
zienia zwolniono siostrę pani Bro-
nisławy oraz wielu niewinnie prze-
trzymywanych Polaków i Żydów. 
„Radość wszystkich była ogromna. 
Rodziny płakały, że nareszcie mogą 
być wszyscy razem”. 
  W tym okresie stan zdrowia Hele-
ny Chmiel nie był jednak zadawala-
jący, dlatego przeniosła się do pla-
cówki Związku Patriotów Polskich 
w Omsku na stanowisko sekretarki. 
Praca była lżejsza i w ciepłym po-
mieszczeniu. 
  We wrześniu 1944 r. pracę w Za-
kładzie Krawieckim w Omsku udało 
się załatwić Jadwidze, co ucieszyło 
całą rodzinę. Warunki były zdecy-
dowanie lepsze i nikt nie musiał się 
martwić o jedzenie oraz nocleg. 
  Ważną rolę odgrywał dla zesłań-
ców Związek Patriotów Polskich w 
Omsku, który zajmował się m. in. 

odszukiwaniem i spisywaniem jak 
największej liczby Polaków wysła-
nych na Syberię. W samym okręgu 
omskim odnaleziono 55 dzieci w 
wieku od 3 do 15 lat, które zostały 
umieszczone w Domu Dziecka im. 
Komsomołu oddalonego o 5 km 
od miasta. Po zakończeniu wojny 
w październiku 1945 r. przez okres 
pół roku pracowała tam pani Broni-
sława. Była bardzo szczęśliwa, że 
może pomagać dzieciom. Uczyła 
ich wierszy i pieśni patriotycznych. 
Opowiadała o Ojczyźnie. Pewnego 
razu któreś z dzieci rzuciło kamie-
niem prosto w oko portretu Stalina. 
NKWD usilnie szukało sprawcy, a 
pani Bronisława kryła nieszczęśni-
ka.  
  W marcu 1946 r. nadszedł upra-
gniony dzień powrotu do Polski. 
Radość całej rodziny Chmiel była 
ogromna, że po tylu latach tułaczki, 
katorżniczej pracy będą mogli po-
wrócić do Ojczyzny. Jako opiekun-
ka dzieci wraz z całym transportem 
wyruszyła w powrotną podróż do 
Polski. Na stacji we Lwowie płaka-
ła, jej tęsknota za ukochanym mia-

stem była tak wielka, że postanowiła 
w trakcie postoju na stacji zwiedzić 
te wspaniałe polskie miasto, które 
zostało 1939 r. zajęte przez Rosjan. 
21 kwietnia 1946 r. pociąg wiozą-
cy Sybiraków przekroczył granicę: 
„dojeżdżając do granicy radziecko-
-polskiej, tej porozbiorowej, wi-
dzieliśmy biało-czerwone słupy z 
orłem. Stojąc w pociągu przy oknie 
usłyszałam szloch, a potem silniej-
szy płacz”.
  Pani Bronisława Chmiel po wojnie 
zamieszkała początkowo w Prze-
myślu, gdzie spotkała się z rodzica-
mi, braćmi i siostrami, następnie w 
Ełku, a od 1951 w Lublinie. 
  5 maja 1946 r. poznała poruczni-
ka Witolda Bołtucia, z którym 5 
października 1946 r. wzięła ślub. 
Z tego małżeństwa w 1947 r. uro-
dził się Zbigniew, najstarszy syn 
pani Bronisławy, w 1949 Henryk, 
w 1953 Romek, a w 1957 Marian. 
Schorowana pani Bronisława często 
powraca myślami do czasów na Sy-
berii, ciężkiej katorżniczej pracy i 
tęsknoty za krajem. 

Łukasz Łydżba

151. Eskadra Myśliwska 
Lotnisko Biel

Stan samolotów myśliwskich:

Około godz. 7.00 d-ca esk. por. 
pil. Józef Brzeziński pojechał na 
odprawę do Sztabu SGO „Narew" 
w Łomży. W trakcie odprawy do-
wódca grupy operacyjnej gen. bryg. 
Czesław Młot-Fijałkowski zawia-
domił wszystkich o wybuchu wojny 
oraz zaistniałej sytuacji. Dowódca 
Lotnictwa SGO „Narew", ppłk pil. 
Stanisław Nazarkiewicz, kazał por. 
pil. Brzezińskiemu postawić 151. 
EM w stan alarmu i oczekiwać na 
dalsze rozkazy. Głównym zada-
niem 151. EM miała być osłona 
SGO „Narew" przed rozpoznaniem 
lotniczym oraz Białegostoku przed 
nalotami Luftwaffe w oparciu o 
komunikaty z sieci dozorowania[1]. 

Po powrocie na lotnisko Biel por. 
Brzeziński poinformował personel 
eskadry o wybuchu wojny i wysta-
wił klucz alarmowy.

Po południu jednostka wykonała 
pierwszy lot bojowy. Była to osło-
na samolotu PZL P.23B „Karaś" z 
51. Eskadry Rozpoznawczej (ER), 
która również wchodziła w skład 
lotnictwa SGO „Narew". Możli-
we, że ok. godz. 14.00 wystarto-
wał klucz trzech PZL P.7a, który 
miał osłaniać lot „Karasia". W 
skład tego klucza weszli prawdo-
podobnie: por. pil. Marian Weso-
łowski (d-ca klucza), ppor. pil. Jan 
Grzech, pchor. pil. Józef  Bondar. [2] 
Najpewniej po 10 min. lotu trójka 
„siódemek" napotkała w umówio-
nym punkcie PZL-a P.23B. z 51. 
ER. Polska „wyprawa" skierowała 
się kursem płn.-zach. i po jakichś 
10—15 min. lotu doleciała do za-
jętej przez Niemców miejscowości 

Myszyniec, gdzie załoga „Karasia" 
przeprowadziła rozpoznanie. W tym 
czasie myśliwce eskorty ostrzelały 
jeden z pododdziałów niemieckiej 

1. Brygady Kawalerii. Podczas tego 
ataku nastąpiło zacięcie karabinów 
maszynowych w „siódemkach", a 
kawalerzyści przywitali zapewne 
polskich lotników silnym ogniem 
karabinów maszynowych i broni 
strzeleckiej. Następnie „Karaś" i 
jego eskorta przekroczyli granicę 
polską-niemiecką, wlatując nad te-
ren Prus Wschodnich. Koło Olsz-
tyna lotnicy PZL-a P.23B dostrzegli 
kolumnę taborową, którą zbombar-
dowali. Z Olsztyna samoloty skie-
rowały się w kierunku Ortelsburga 
(Szczytna). Siedem kilometrów na 
wschód od Szczytna lotnicy zauwa-
żyli niemieckie lotnisko. Obrona 
przeciwlotnicza lotniska ostrzelała 
polskie samoloty. Piloci przyziemili 
maszyny na lotnisku Biel ok. godz. 

15.00. Lądowanie tak opisał w swo-
im pamiętniku pilot eskadry ppor. 
Wiktor Szulc:
Po obiedzie krótka odprawa i pierw-
szy lot wykonują por. Wesołowski z 
ppor. Grzechem i kpr. Cichoniem. 
Mają zadanie ubezpieczyć samo-
lot rozpoznawczy. Wracają o godz. 
15.00. Pierwszy ląduje d-ca klucza. 
Wszyscy go pytają: jak było, no i co? 
Oglądamy samolot: dziura w płacie, 
przebita podłużnica. Po nim ląduje 
Grzech — dwie dziury w stateczniku 
i lotce. Korpulentny o niebieskich 
oczach Cichoń przy siadaniu zrywa 
oponę. Maszyna bez dziur. Pierwszy 
chrzest bojowy eskadry[3].
Dwoma niezbyt groźnie postrzela-
nymi „siódemkami" (m.in. prawdo-
podobnie została trafiona maszyna 
pchor. pil. Bondara [4] oraz kołem 
w trzecim samolocie zajęli się me-
chanicy. Do wieczora najpewniej 
wszystkie maszyny zostały napra-
wione. W ciągu dnia klucz alarmo-
wy eskadry czuwał do godz. 18.00, 
ale nie startował ani razu przeciw-
ko Luftwaffe. Jako ostatni dyżur w 
tym kluczu pełnili ppor. pil. Wiktor 
Szulc, pchor. pil. Stanisław Andrze-
jewski i kpr. pil. Tadeusz Kawał-
kowski.
W ciągu dnia d-ca esk. por. pil. Jó-
zef Brzeziński pojechał do Szpon-
dowa dla uzyskania niezbędnych 

środków dla eskadry. Na miejscu 
oficer taktyczny dywizjonu por. 
pil. Kazimierz Woliński wydzielił 
Brzezińskiemu niezbędny zestaw 
kancelaryjno-lotniskowy, a lekarz 
dr Alfred Kramer oddał mu najlep-
szego podoficera-sanitariusza i nie-
zbędne medykamenty. Wieczorem 
por. Brzeziński powrócił do swojej 
jednostki.
Wciągu dnia 151. EM wykonała 
najpewniej trzy samolotozadania, 
nie ponosząc strat.

152. Eskadra Myśliwska
Lotnisko Szpondowo
Stan samolotów:
a) samoloty myśliwskie:
b) samoloty łącznikowe - 1 RWD 8
Otrzymanie informacji o wybu-
chu wojny tak wspominał mjr pil. 
Edward Więckowski Januszowi Kę-
dzierskiemu:
Miałem wspólną kwaterę z kapi-
tanem Łazorykiem. W pokoju za-
instalowano telefon łączący nas z 
Modlinem. Rankiem usłyszałem da-
leki odgłos silników samolotowych. 
Chwilę później rozległ się dzwonek 
telefonu. Łazoryk zerwał się z łóżka 
i podniósł słuchawkę. Twarz jego 
nagle się ściągnęła. „Panie majo-
rze, wojna! (...). [5]

Wobec tego mjr Więckowski posta-
wił w stan alarmu eskadrę i na zwo-

1 WRZEŚNIA 1939 ROKU
Wileński III/5 Dywizjon Myśliwski cz.2

/ PZL P.7a nr „999" z Centrum Wyszkolenia Lotnictwa Nr 1 w Dęblinie - [kol. Vesper].

/ Niemiecki oddział konny w rejonie Modlina. 1 i 2 września 1939 roku 151. EM dwa razy 
zatakowała oddziały niemieckiej 1. Brygady Kawalerii — [kol. Vesper].
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łanym apelu poinformował personel 
o wybuchu wojny. W stan gotowości
bojowej zostały postawione trzy klu-
cze myśliwców. Piloci tych kluczy 
cały dzień czekali w rejonie namio-
tu kancelaryjnego na rozkaz alarmo-
wego startu z centrali dozorowania 
powietrznego lub inny rozkaz z 
Dowództwa Lotnictwa Armii „Mo-
dlin". Dłużący się czas lotnicy za-
pełniali opowiadaniem dowcipów, 
grą w karty, słuchaniem radia. Ka-
pral pil. Stanisław Brzeski tak opisał 
całodniowe oczekiwanie na start:
Od samego rana sterczeliśmy przy 
swoich samolotach. Wyznaczono 
mnie na prawego bocznego klucza 
majora Więckowskiego. Bardzo się 
czułem zaszczycony, że dowódca 
podczas pierwszej walki mnie wła-
śnie chciał mieć przy swoim boku. 
Poranek był pochmurny i zamglo-
ny. Dopiero koło południa ukazało 
się słońce. Powoli zaczęły się for-
mować wielkie, wypiętrzone cumu-
lusy. Myśleliśmy przedtem, że jak 
tylko zacznie się wojna, to zaraz 
pójdziemy w powietrze. Wi-docznie 
były jednak jakieś inne zarządze-
nia. A w tym czasie dochodził nas 
prawie stały huk samolotów. Przed 
południem szło kilka wypraw wprost 
na Warszawę. Wysoko lecieli, nad 
chmurami. Czasami to ze wszyst-
kich stron dochodziło to dalekie, to 
znów bliskie brzęczenie silników. 
Przed południem prawie zawadzali 
o nasze lądowisko. Gdzie oni mie-
li oczy, że nas nie dostrzegali? Bo 
nasza eskadra, która rozlokowała 
się w Szpondowie dopiero poprzed-
niego dnia, nie zdążyła jeszcze po-
rządnie się zamaskować. Widziałem, 
że major był zdenerwowany (...). [6] 
Dopiero ok. godz. 16.00-16.30 dy-
żurny telefonista odebrał meldunek 
z sieci obserwacyjnej o zbliżaniu się 
dużego zgrupowania niemieckich 
samolotów w kierunku na Modlin i 
Warszawę. W czasie krótkiej odpra-
wy major poinformował pilotów, że 
ich zadaniem jest obrona Modlina 
przed bombardowaniem. Po starcie 
klucze miały się zebrać nad Krocze-
wem (16 km na płn. od Modlina) 
na wysokości 3000 m. W powietrze 
wzbiły się trzy klucze: klucz nr 1 - 
d-ca mjr pil. Edward Więckowski, 
st. szer. pil. Mieczysław Popek [7], 
kpr. pil. Stanisław Brzeski; klucz nr 
2 - d-ca por. pil. Marian Imiela, plut. 
pil. Marian Bełc, kpr. pil. Antoni 
Joda; klucz nr 3 - d-ca ppor. Anatol 
Piotrowski, ppor. Pil. Jan Bury-Bu-
rzymski, kpr. pil. Aleksander Po-
pławski. Jedna P.llc stanowiła rezer-
wę eskadry i dlatego nikt na niej nie 
startował. Start tak opisał lecący w 
kluczu dowódcy dywizjonu kpr. pil. 
Stanisław Brzeski:
W momencie, gdy startowała nasza 
trójka, mechanik mojego samolotu 
wskazał mi ręką na niebo. Leciała 
tam duża, rozciągnięta wyprawa 
bombowa. Była ona na znacznej 
wysokości, około 3000 m. Nabie-
rałem gwałtownie wysokości. Nad 
Modlinem mieliśmy już też ponad 
trzy tysiące metrów. Niestety, byli-
śmy sami. Klucze por. Imieli i ppor. 
Piotrowskiego, dostrzegłszy przela-
tujące ponad lotniskiem bombowce, 
rzuciły się za nimi w pogoń. [8] 
W punkcie zbiórki nad Kroczewem 
pojawiły się tylko dwa myśliwce: 
mjr Więckowski na PZL P.lla oraz 
kpr. Brzeski na PZL P.llc. Obaj lot-
nicy rozpoczęli patrolowanie rejo-
nu Modlina zgodnie z otrzymanym 
rozkazem.
Natomiast lotnicy klucza nr 2 por. 
Imieli i klucza nr 3 ppor. Piotrow-

skiego oraz st. szer. pil. Popek po-
gonili za Heinklami He 111 z pułku 
KG 27, które w eskorcie kilkunastu 
Messerschmittów Bf 109D z I./JG 
21 leciały na bombardowanie celów 
w Warszawie. Według mjr. Więc-
kowskiego: (...) z powodu złej wi-
doczności, część pilotów wdała się 
w pościg za nplem, który kierował 
się na m. Warszawa i wzięli udział w 
walce poza rejonem Armii. [8]

Lotnicy najpewniej sądzili, że była 
to wyprawa meldowana przez sieć 
dozorowania i w powietrzu nie ma 
w związku z tym innych maszyn 
niemieckich, dlatego za nią polecie-
li. Z powodu chmur nie zauważyli, 
że major pozostał nad Modlinem i 
wykonywał założone zadanie. Nad 
północno-wschodnimi obrzeżami 
stolicy ta siódemka pilotów zaatako-
wała jedną z eskadr Heinkli z KG 27 
równocześnie z grupką myśliwców 
z IV/1 Dywizjonu Myśliwskiego (w 
grupie tej był m.in. kpt. pil. Juliusz 
Frey, dowódca 114. EM). Dookoła 
toczyła się walka myśliwców PZL 
P.l 1 ze 113. i 114. EM z Messersch-
mittami Bf 109D z I./JG 21. Część 
myśliwców ze 152. EM stoczyła 
również walki z Messerschmittami.

Atak 152. EM oraz kilku myśliw-
ców IV/1 Dywizjonu na eskadrę 
niemieckich bombowców spo-
strzegł lotnik jednego z odlatują-
cych znad Warszawy Heinkli z 8./
KG 27 - Uffz. Heinrich Ródder: 
Odbiliśmy potem mocno ostro na 
północ, aby wyjść poza zasięg arty-
lerii. Wkrótce też ustał ogień. Pol-
skie myśliwce już nas nie śledziły, 
ponieważ za nami leciała inna nie-
miecka formacja bojowa, która ata-
kowały teraz myśliwce1''.[9] 

Zestrzelenie jednego z He 111 zgło-
sił ppor. pil. Jan Bury-Burzymski, 
co tak zrelacjonował:

/ Ppor. pil. Jan Bury-Burzymski - [kol. Barba-
ra Lechanatowiczl.

Dogoniliśmy wyprawę niemiecką 
dopiero gdzieś w rejonie jabłonny 
i Legionowa. Bombowce nie-  to-
wicz]. mieckie były tak szybkie, że 
w rezultacie ciągnęliśmy się za nimi 
na pełnych obrotach. Przed nami 
było kilkanaście He-111. Piotrow-
ski zaatakował z miejsca. Walka 
rozegrała się na moich oczach. Tak 
bombowiec niemiecki jak i maszy-
na Anatola  najwidoczniej trafi-
li się prawie równocześnie. Albo 
Piotrowski został ranny, albo silnik 

jego samolotu przestał pracować. 
Jedenastka zaczęła gwałtownie pla-
nować.[10] Zdawało mi się, że pilot 
zamierza przymusowo wylądoivać 
gdzieś w rejonie koszar batalionu 
balonowego. Nie zdążył. Z chmur 
wypadło kilka Me-109, które za-
atakowały bezwładny samolot. 
Piotrowski tuż nad ziemią otrzymał 
celną serię, która zapaliła jego sa-
molot. Tak oto zginął pierwszy pilot 
naszego dywizjonu (...) W czasie 
walki Anatola uświadomiłem sobie, 
że na naszych powolnych jedenast-
kach można zwyciężać niemieckie 
bombowce atakując krótko i pra-
wie pionowo z góry. Nagle zdarzy-
ła się taka właśnie okazja. Znalazł 
się prawie idealnie pode mną Heli 
1. Momentalnie postawiłem swo-
ją jedenastkę w prawie pionowe 
nurkowanie. Strzelcy samolotu nie-
mieckiego nie spodziewali się naj-
widoczniej ataku z góry. Nie padł 
z ich strony ani jeden strzał. Długa 
seria dobrze wycelowana odnio-
sła momentalny skutek. Gdzieś pod 
Buchnikiem spadł w płomieniach 
He-111. [11]

W trakcie walki PZL P.llc ppor. pil. 
Anatola Korwin-Piotrowskiego zo-
stał najpewniej trafiony przez strzel-
ca Heinkla, pilot mógł być ranny i 
próbował wycofać się z walki. Ko-
ledzy sądzili, że zestrzelił bombo-
wiec, który atakował.[12] Pilot chciał 
awaryjnie lądować, co pokazuje 
relacja świadka tego wydarzenia, 
Andrzeja Ammera - wówczas je-
denastoletniego chłopca, przeby-
wającego na wakacjach w Chosz-
czówce:

Nagle od strony północnej zo-
baczyliśmy trzy samoloty lecące 
bardzo nisko w naszym kierunku. 
Pierwszy leciał PZL P.ll, a za nim 
po jego lewej i prawej stronie sa-
moloty niemieckie. Wysokość nad 
ziemią nie była większa niż 20 m. 
Przeleciały z hukiem i gwizdem. 
Zdążyłem jednak zobaczyć czar-
ne krzyże w białych obwódkach 
na szaro-niebieskim tle kadłubów 
i duże oszklone kabiny. P.ll przy-
mierzała się do lądowania na 
wrzosowisku, ale z niemieckich 
maszyn trysnęły białe smugi poci-
sków. Zdawało się, że ten krzyżowy 
ogień przeszedł nad lądującym sa-

molotem, lecz to było niestety złu-
dzenie. Aby lepiej zobaczyć wdra-
pałem się na psią budę i stamtąd 
obserwowałem kołyszącą się na 
boki maszynę, która lądowała 
na nieszczęsne boiska otoczone 
wałami ziemnymi. Po usłyszeniu 
uderzenia maszyny o ziemię, pod-
niecony, przerażony, wystraszony, 
schowałem się do psiej budy (czas 
walki aż do zestrzelenia polskiego 
samolotu trwał nie dłużej jak 6 do 

8 minut).
Po ochłonięciu i otrzymaniu zgody 
matczynej na wyprawę do zestrze-
lonej P.ll, błyskawicznie byłem na 
miejscu. Tak jak przypuszczałem, 
samolot zawadził podwoziem o 
nasyp ostatniego boiska i leżał 
do góry kołami. Śmigło nie było 
uszkodzone, jedynie kołpak i osło-
na silnika została częściowo po-
gnieciona. Prawa goleń podwozia 
zgięta. Zniszczona krawędź natar-
cia prawego skrzydła i statecznik 
pionowy. Siady przestrzelin były 
widoczne z obu stron kadłuba w 
okolicy kabiny. Na spodzie kadłu-
ba w niewielkiej odległości od sil-
nika, widniał duży okrągły otwór 
o średnicy około 1 metra. Usiło-
wałem wczołgać się do kabiny, 
ale nie pozwolono mnie, ponieważ 
wszędzie czuć było zapach benzy-
ny" [13].

Lądująca przymusowo maszyna 
PZL P.l lc została zaatakowana 
przez parę pilotów Messcrschmit-
tów Bf 109D z I./JG 21. Prawdo-
podobnie niemiecki pilot I.t. I iii/ 
(iiit/.eii z eskadry 3./JG 21 o godz. 
16.55 skutecznie ostrzelał podcho-
dząc}' do lądowania myśliwiec 
PZL P.llc32. Podporucznik Pio-
trowski zdążył jeszcze wyrzucić 
zbiornik paliwa. Trafiona maszyna 
zaryła silnikiem w/icmie i skapo-
towała. Końcówkę lotu i okolicz-
ności śmierci pilota widział rów-
nież siedemnastoletni mieszkaniec 
Choszczówki, Jerzy Korulski:
„Jestem naocznym świadkiem 
wydarzeń z dnia 1 września 1939 
roku. Było to tak, nadleciała kolej-

na fala bombowców niemieckich w 
otoczeniu Messerschmittów, lecia-
ła na Warszawę. Były to wczesne 
godziny popołudniowe, obserwo-
waliśmy z kolegami jak huczały 
Heinkle, funkersy, waliły na War-
szawę od strony Modlina. Za pięt-
naście minut, kiedy odleciały już 
w kierunku Warszawy wyskoczyły 
nasze myśliwce pet ki, „jedenast-
ki", rozpoczęła się bitwa powietrz-
na gdzieś na wysokości 700—800 
metrów pułapu.
Obserwowaliśmy jak zwinne nasze 
samolociki krążyły wokół wielkich 
bombowców niemieckich. Widzie-
liśmy jak jeden z nich zadymił i 
runął w kierunku Wisły. Po jakimś 
czasie(...) dość krótkim czasie 
bombowce nie doszły do Warsza-
wy, zawróciły zrzucając bomby na 
pobliskie (...) na Annopol i osiedla 
wzdłuż obecnego Kanału Żerań-
skiego.
Niestety nie obyło się bez ofiar 
naszych. Patrzyliśmy jak jeden z 
naszych samolocików nagle jak-
by zatrzymał się a potem runął w 
dół. Patrzyliśmy jak leci w naszym 
kierunku. Wybiegliśmy na drogę 
naprzeciw, była to ulica Widna, 
biegliśmy tam ze dwieście metrów 
od mojego domu. Jak runął w ta-
kim brzozowym gaiku, gdzie rosły 
(...) wrzosowiska i brzózki, nieza-
mieszkałym.
Gdyśmy dobiegli już było po 
wszystkim. Ale samolot się nie za-
palił. Kilkadziesiąt metrów od nie-
go leżał wyrzucony bak, pojemnik 
na paliwo. Do dzisiaj pamiętam, 
mam w oczach błyszczącą nie-
rdzewną blachę, z której był zro-
biony (...) i bardzo intensywny za-
pach etyliny lotniczej. Zapach ten 
mi towarzyszył przez kilka tygodni. 
Podbiegliśmy do gondoli, samolot 
zarył się silnikiem w ziemię, do-
staliśmy się do gondoli. W gondoli 
był pilot, był to młody człowiek o 
jasnych włosach spod kominiarki 
wystających.
Był jakby na pół przecięty serią z 
cekaemu niemieckiego (...), nie żył. 
Mocno krwawił, odpięliśmy pasy i 
wyciągnęliśmy go. Nadbiegli inni 
ludzie (...). Było to dla mnie wiel-
kie przeżycie, pierwsze zetknięcie 
się z ofiarami wojny. Wkrótce nad-
jechał (...) samochód wojskowy, 
łazik i ciężarówka z żandarmerią.
Zabezpieczyli miejsce, zabrali (...) 
ciało podporucznika pilota. Pa-
miętam to doskonale (...) Miałem 
wtedy 17 lat, dzisiaj mam już 87, a 
pamiętam to wszystko jakby stało 
się to wczoraj. [14]

W rozmowie z panem Eligiuszem 
Wysockim pan Jerzy Korulski do-
dał jeszcze pewien szczegół:
(...) odnieśliśmy wrażenie, że pilot 
w czasie awaryjnego lądowania, 
był jednak na tyle przytomny, że 
nacisnął wyrzutnik i wyrzucił pa-
liwo, stąd samolot nie stanął w pło

/ PZL-e P.llc ze 114. EM w locie. 1 września 1939 152. EM zaatakowała jedną z eskadr pułku 
KG27 razem z myśliwcami IV/1 Dywizjonu Myśliwskiego (113. EM i 114. EM) - [kol. Woj-
ciech Sankowski].

/ Heinkcl He 111H z I./KG 152 w locie nad Polską - [kol. autora].

/ Ppor. pil. Anatol Korwin-Piotrowski został zestrzelony zapewne przez Lt. Fritza Gut-zeita z 
3./JG 21 lecącego takim samolotem — Messerschmittem Bf 109 - [kol. autora].
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mieniach, bo zbiornik z paliwem 
był wcześniej wyrzucony.
Podporucznik pil. Anatol Kor-
win-Piotrowski zginął na miejscu 
swojego zestrzelenia w Chosz-
czówce. Lotnik został pochowany 
na cmentarzu Powązkowskim 4 
września 1939 roku. Samolot zo-
stał pozostawiony w Choszczówce 
co najmniej przez kilka dni. Na-
stępnie resztki maszyny zostały 
zabrane przez jakichś techników 
wojskowych.
Tymczasem pozostałe samoloty 
kluczy por. Imieli oraz ppor. Pio-
trowskiego walczyły z niemiec-
kimi Heinklami He 111 i Messer-
schmittami Bf 109. Porucznik pil. 
Imiela zgłaszał zestrzelenie jednej 
maszyny najpewniej He lll. [15] Jak 
pamiętamy, zestrzelenie jednego 
He 111 meldował również ppor. 
Bury-Burzymski, a koledzy są-
dzili, że ppor. Piotrowski również 
strącił Heinkla. Być może por. pil. 
Kazimierz Woliński także zgło-
sił zniszczenie jednego Heinkla. 
Razem lotnicy 152. EM zgłosili 
prawdopodobnie strącenie czte-
rech He lll. [16] Kolejny bombowiec 
wspólnie z pilotami eskadry mieli 
strącić piloci Brygady Pościgo-
wej. Niemieckie Heinkle z pułku 
KG 27 nie poniosły żadnych strat 
w rejonie Warszawy, a atakowane 
bombowce mogły zostać nieznacz-
nie postrzelane.[17] Rozbieżność 
między zgłoszeniami lotników a 
brakiem strat po stronie niemiec-
kiej należy tłumaczyć brakiem do-
świadczenia w strzelaniu do praw-
dziwych celów powietrznych[18], 
a także tym, że piloci nie potrafili 
jeszcze poprawnie ocenić skutecz-
ności swojego ostrzału. Wszystkie 
PZL P.llc z tych dwóch kluczy, 
które powróciły na lotnisko, były 
mniej lub bardziej postrzelane w 
walce z Heinklami z KG 27 oraz 
Messerschmittami Bf 109D z I./JG 
21. Dwa myśliwce po niemieckich 
trafieniach zostały ciężko uszko-
dzone i nie były zdolne do dalszych 
lotów. Jeden z nich otrzymał aż 240 
przestrzelin, najprawdopodobniej 
w walce Messerschmittem/ ami Bf 
109D.[19] W drugiej maszynie zosta-
ła poważnie uszkodzona podłużnica 
skrzydła i zachodziła konieczność 
wymiany lewego skrzydła, co było 
możliwe tylko w fabryce. Cztery 
inne PZL P.llc, mimo trafień, nada-
wały się do lotów.

/ Ppor. pil. Anatol Korwin -Piotrowski ze 
152. EM -[kol. Wojciech Sankowski].

Tymczasem kilkanaście minut po 
tym, jak pozostałe dwa klucze 152. 
EM pogoniły za niemieckimi bom-
bowcami w kierunku Warszawy, 
klucz dwóch PII d-cy dywizjonu 
patrolujący w okolicy Modlina po 
godz. 17.00 natknął się na inne nie-
mieckie samoloty. Major Edward 
Więckowski natychmiast zaatako-
wał Niemców, co tak zrelacjonował:

0 godz. 16.45 zauważyłem 5 sam. 
npla bombowych z kierunku Płock 
na Modlin. Rozpocząłem atak, gdzie 
w momencie rozpoczęcia ognia 2 
boczne sam. npla odłączyły się od 
zgrupowania na północ, a 3 sam. 
zwarły szyk kłucza. Po ataku zawró-
ciłem ścigając npla ogniem. Klucz 
npla skierował się na m. Sochaczew, 
a następnie na północ nie zrzucając 
bomb. Zestrzelenia nie stwierdzi-
łem, jednak na drugi dzień było mel-
dowane lądowanie npla w rejonie 
Płocka. Po pościgu lądowałem.
Moje uwagi. Po ataku z góry, robiąc 
bezpośrednio skręt do ataku z tylu, 
dostałem serię z pociskiem 20 mm. 
Zatem doszedłem do wniosku, że 
po ataku z przodu należy nurkować 
pod npla i atakować z dołu pod koło 
ogona. [20]

Lecący w kluczu mjr. Więckowskie-
go kpr. pil. Stanisław Brzeski tak 
opisał tę walkę:

Po kilkunastu minutach nad Modli-
nem ukazuje się pięć He 111. Szybko 
lecą. Na szczęście mamy przewagę 
wysokości. Atakujemy z tyłu. Pierw-
szy strzelał do samolotu czołowego 
major Więckowski. Ja tuż za nim. 
Widziałem, jak mój wódz odskakuje 
po ataku w lewo — to ja w prawo. 
Spotkaliśmy się dopiero w Szpondo-
wie.
Dwa samoloty niemieckie oddzieliły 
się od zwartego szyku i z ogromną 
prędkością obniżyły się w kierunku 
Puszczy Kampinoskiej. Zawracam 
i atakuję le cącą trójkę jeszcze raz. 
Strzelcy z bombowców bronią się 
zaciekle. Niestety, P-ll jest za po-
wolny. Heinkle zwiększają prędkość 
i gubią mnie.
Kilka strzałów trafiło w jedenastkę. 
Myśliwiec jest tak związany z ma-
szyną, że od razu wyczuwa trafie-
nie w nią. Gdy jeszcze jako dziecko 
czytałem o walkach powietrznych 
pierwszej wojny światowej, nie 
wierzyłem temu. Ale przekonałem 
się, że to prawda.
Zostałem sam nad środkiem twier-
dzy (...) Z daleka widać zarysy 
Warszawy, a nad nią czarne plamy 
wybuchów artylerii przeciwlotni-
czej. Nie chciało mi się wierzyć, że 
od startu upłynęło niespełna pół 
godziny. Zdawało mi się, że to były 
wieki...
Miałem całą prawie amunicję wy-
strzelaną. Lotem koszącym zbli-
żyłem się w rejon Szpondowa. Na 
horyzoncie nie było widać Niem-
ców - więc wylądowałem. Nasz 
szef mechaników, starszy majster 
wojskowy Władysław Domaga-
ła, chwycił się za głowę: Kolego 
Brzeski, jak to się stało, że ci się 
grat w powietrzu nie rozleciał!. 
Patrz, ileś dziur od pocisków przy-
wiózł (...). [21]

Para P.II - mjr pil. Więckowski 
i kpr. pil. Brzeski zaatakowała 
prawdopodobnie grupę kilku Bf 
110 z dywizjonu I./ZG 1, który, 
jako ostatnia jednostka myśliwska, 
leciał nad Warszawę, gdzie Niem-
cy mieli wykonać wymiatanie 
podczas powrotu bombowców He-
inkel He 111 z KG 27 znad stoli-
cy.[22] Niemcy nie stracili żadnego 
Messerschmitta. Po ataku na jedną 
ze „stodziesiątek" PZL P.lla mjr. 
Więckowskiego została ostrzelana 
z tyłu przez innego Messerschmit-
ta i otrzymała trafienia 20 pociska-
mi. „Jedenastka" kpr. Brzeskiego 
została obramowana przez dwie 
celne serie strzelca, które uszko-
dziły jeden dźwigar i podziurawiły 
skrzydła. Mimo tego pilotowi uda-

ło się dolecieć do lotniska. Oba sa-
moloty chwilowo nie nadawały się 
na razie do lotów. PZL P.llc pilo-
towana przez kpr. pil. Brzeskiego 
została poważnie uszkodzona.
Popołudniową walkę 152. EM tak 
lakonicznie opisywał telegram 
płk. Praussa do Naczelnego Do-
wódcy Lotnictwa nadany 1 wrze-
śnia o godz. 23.00: 
W godzinach popołudniowych dnia 
l.IX dwa klucze walczyły łącznie z 
samolotami innego zgrupowania 
w rej. na pdn. Modlina ze zgrupo-
waniem lekkich samolotów bom-
bowych npla, przy czym 2 samo-
loty zostały poważnie uszkodzone, 
jednak zdołały osiągnąć lotnisko.
1 klucz w rej. pnc Modlina wal-
czył z kluczem samolotów lekkiego 
bombardowania npla, przy czym 
jeden samolot został poważnie 
uszkodzony, jednak osiągnął lot-
nisko.

Ogółem samolotów poważnie 
uszkodzonych trzy, jeden nie po-
wrócił, brak o nim wiadomości. 
Według meldunków pilotów w rej. 
Modlina południe 2 samoloty npla 
zostały zestrzelone nie ustalono 
przez kogo i wiadomość nie jest 
potwierdzona (...)

Ogółem straty: (...) 4 samoloty 
P.ll: z nich 3 uszkodzone poważnie 
w walce, jeden bez wiadomości.[23]

Natomiast rezultaty walki swojej 
jednostki mjr Więckowski tak opi-
sał w Sprawozdaniu...:

„Co do wdawania się w walkę pi-
lotów poza rejonem Armii przypi-
suję:

a) złe warunki widoczności
b) zaciętość pilotów

Skutki walki w dniu 1 września
a) własne
ppor. Piotrowski zabity w walce. 
Por, pochowany w Warszawie. 1 
samolot spalony 4 samoloty po-
strzelane nie zdolne do lotów 4 po-
strzelane zdolne do lotów.
b) nieprzyjaciela
1 samolot zestrzelił ppor. Burzym-
ski — przy czym w ogólnej walce 
zostało zestrzelonych w tym dniu 
4. sam. npla przy czym trudno 
stwierdzić kto je zestrzelił gdyż 
w walce tej brał udział dywizjon 
warszawski.[24]

Sądząc po treści cytowanego tele-
gramu płk. Praussa, można sądzić, 
że mjr Więckowski i sztab lotniczy 

armii po analizie walki przyznali 
ogółem dwa zestrzelenia — jedno 
ppor. Bury-Burzymskiemu, drugie 
ppor. Piotrowskiemu.
Po walce do Szpondowa powró-
ciło osiem P.ll. Podporucznik pil. 
Anatol Piotrowski został zestrze-
lony i zginął. Z ośmiu maszyn 
trzy odniosły poważne uszkodze-
nia, które wykluczały je z lotów. 
Z tych trzech uszkodzonych PZL 
P.llc tylko jeden nadawał się do 
remontu w jednostce, pozostałe 
dwa skreślono ze stanu eskadry. 
Samoloty te postawiono zapewne 
gdzieś na obrzeżach lotniska, być 
może z myślą o odesłaniu na re-
mont. Ponadto w średnim stopniu 
został uszkodzony myśliwiec PZL 
P.lla mjr. Więckowskiego. Chwilo-
wo nie nadawał się do lotów, ale 
można było go wyremontować. 
Pozostałe cztery P.llc, mimo otrzy-
manych trafień, były zdolne do la-
tania. Na następny dzień eskadra 
mogła wystawić pięć sprawnych 
P.llc.
Wieczorem mjr pil. Edward Więc-
kowski i kpt. pil. Włodzimierz Ła-
zo-ryk udali się do Sztabu Lotni-
czego Armii „Modlin". Dowódca 
lotnictwa, płk Tadeusz Prauss, za-
niepokojony walką lotników poza 
obszarem armii i dużymi stratami 
jednostki, kazał używać 152. EM 
do lotów bojowych tylko na jego 
bezpośredni rozkaz. Major Więc-
kowski został niemile zaskoczony 
wiadomością od mjr. pil. Kazimie-
rza Benza, że komórka armii od-
powiedzialna za zaopatrzenie lot-
nictwa zacznie dopiero działać od 
siódmego dnia wojny. Dywizjon 
wyruszył na wojnę tylko z 10 „jed-
nostkami ognia", czyli amunicją i 
paliwem na 10 napełnień baków 
i załadowań karabinów samolo-
tów eskadry (każdy samolot miał 
możliwość wykonania 10 lotów). 
Eskadra miała korzystać ze swo-
ich zapasów paliwa i smarów do 6 
września, a od 7 września miała je 
pobierać ze stacji kolejowej Mo-
dlin, gdzie miały stanąć wagony z 
zaopatrzenia mobilizacyjnego dla 
lotnictwa armii. Podobnie było z 
amunicją. Od siódmego dnia woj-
ny rusznikarze mieli ją zacząć po-
bierać ze składnicy w Palmirach. 
Średnie dzienne zużycie dla każ-
dego samolotu przewidywano na 
800 pocisków.
W trakcie odprawy Sztabu Armii 
„Modlin" obaj lotnicy dowiedzieli 
się, jakie są rozkazy dla 152. EM 
na dzień 2 września:
Zwalczanie lotnictwem npla na 

obszarze operacyjnym ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kierunku 
Modlin. [25]

Ponadto zostały wydane zarządze-
nia specjalne dotyczące całego lot-
nictwa armii:
Samoloty powinny unikać wla-
tywania ponad rej. ostrzeliwany 
przez własną art. plot. Wyjątek 
stanowią samoloty kryjące się 
przed napadami lotników napla 
lub samoloty myśl. prowadzące 
walkę.[26]

1 września 152. EM wykonała 
dziewięć samolotozadań. Stracono 
trzy myśliwce:
-  PZL Pile ppor. pil. Korwina-Pio-
trowskiego - zniszczona -  zestrze-
lona przez Bf 109 z I./JG 21,
- PZL P.llc - postrzelana przez Bf 
109 - uszkodzona (240 przestrze-
lin) - skreślona ze stanu eskadry, 
prawdopodobnie przygotowana do 
odesłania na remont,
- PZL P.llc - postrzelana przez He 
111 /BF 109 - uszkodzona - skre-
ślona ze stanu eskadry, prawdopo-
dobnie przygotowana do odesłania 
na remont.
Dwie inne Pil (m.in. mjr. Więc-
kowskiego) tymczasowo, nie 
nadawały się do lotów.

__________
1. Sieć dozorowania powietrz-
nego składała się z kilkuset po-
sterunków obserwacyjnych roz-
mieszczonych wzdłuż granic oraz 
wewnątrz kraju, które miały połą-
czenie telefoniczne z regionalny-
mi zbiornicami dozorowania (ze-
spół telefonistów oraz żołnierzy, 
którzy analizowali schodzące mel-
dunki), a te z centralną zbiornicą. 
Cały system działał nie najgorzej, 
ale jego meldunki dla myśliwców 
były zazwyczaj mocno opóźnione, 
ponieważ opierały się na cywil-
nej sieci telefonicznej, a ta była 
przeciążona. Często informacja z 
posterunku przez zbiornicę dozo-
rowania szła do jednostki myśliw-
skiej nawet do 15-20 min.
2. W relacji napisanej we Francji 
pod koniec 1939 roku Józef Bon-
dar podał, że pierwszy lot wykonał 
z lotniska Biel na eskortę samolotu 
rozpoznawczego wzdłuż niemiec-
kiej granicy. Chodzi zapewne o 
ten lot z 1 września. To wskazu-
je, że trzecim lotnikiem w kluczu 
był pchor. pil. Józef Bondar, a nie 
kpr. pil. Cichoń, jak podaje to cy-
towana w tekście relacja Wiktora 
Szulca.
3. J. Pawlak, Samotne..., s. 345.

/ PZL P.lla płk. Jerzego Bajana, komendanta Centrum Wyszkolenia Lotniczego Nr 1 w Dęblinie. Na wyposażeniu 152. EM we wrześniu 1939 
roku był taki jeden myśliwiec - [kol. Jerzy Butkiewicz via Wojciech Sankowski].
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4. Józef Bondar w swoim raporcie 
napisał, że w czasie wrześniowych 
lotów jego maszyna została trafio-
na trzy razy. Wydaje się, że było to 
1 września od opl, 5 i 8 września 
w walce z samolotami Luf-twafłe 
(W. Zmyślony, Ostatni lot ppor. 
pil. Józefa Bondara, w: http://
www.polishairforce.pl/bon-dar.
html).
5. J. Kędzierski, Obrona Modlina, 
„Skrzydlata Polska" nr 49/1984, s. 
7.
6. J.B. Cynk podaje, że w klu-
czu mjr. Więckowskiego leciał st. 
szer. pil. Popek (Polskie lotnictwo 
myśliwskie..., s. 150). Natomiast 
Pawlak (Samotne..., s. 20) napisał, 
że w kluczu dowódcy dywizjo-
nu leciał pchor. pil. Mieczysław 
Waszkiewicz. Sam Mieczysław 
Waszkiewicz napisał: „l.IX-4.IX 
(...) Lotów bojowych nie miałem 
z powodu nadmiaru pil. i niewy-
szkolenia na P.llc." (M. Wasz-
kiewicz. „Zeszyt ewidencyjny", 
IPMS LOT. IV.l/45a). Wszystko 
wskazuje, że jeden z myśliwców 
152. EM tego popołudnia piloto-
wał st. szer. pil. Mieczysław Po-
pek.
7. J. Kędzierski, Obrona..., s. 7.
8. E. Więckowski, Sprawozda-
nie..., IPMS LOT. A.II/6/la/l, s. 4.
9. M. Emmerling, Luftwaffe nad 
Polską, t. 2, Gdynia 2006, s. 20.
10. Planować - opadać, szybować.
11. J. Kędzierski, Obrona..., s. 7.
12. Znalazło to odzwierciedlenie 
w Zestawieniu Zwycięstw spo-
rządzonym w 1945 roku przez 
tzw. Komisję Bajana (IPMS LOT. 
A.IV.2/4). Komisja Bajana przy-
znała ppor. pil. Anatolowi Pio-
trowskiemu zestrzelenie Dornieta 
Do 17 koło Jabłonny.
13. „Historyczny    Biuletyn    Lot-
niczy",    wrzesień    2001     (http://
www.mysliwcy.pl/artykul.php?i-
d=4&dzial=l). Przez długi czas są-
dzono, że ta relacja odnosi się do 
śmierci kpt. pil. Mieczysława Ol-
szewskiego, d-cy 123. EM, ale ba-
dania pana Eligiusza Wysockiego 
i relacje świadków zebrane przez 
niego jednoznacznie wskazują, że 
w Choszczówce zginął por. pil. 
Anatol Korwin-Piotrowski. Po raz 
pierwszy sprawę śmierci ppor. pil. 
Anatola Piotrowskiego opisał przy 
współpracy z Eligiuszem Wysoc-
kim autor wielu publikacji lotni-
czych, Krzysztof Ja-nowicz w ar-
tykule Myśliwiec z Choszczówski 
(„Militaria XX wieku" 3(30)/2009, 
s. 4-11). Jemu też udało się na-
wiązać kontakt telefoniczny i ko-
respondencyjny z prof. Dr. hab. 
Marianem  Fr.   Młynarskim,  któ-
ry  tak  opisał zdarzenia  z Chosz-
czówki  sprzed  7-lat w liście z 7 

gtudnia 2008 roku: W pewnym 
momencie z grona walczących 
samolotów oderwała się pojedyn-
cza maszyna i zaczęła spadać na 
podobieństwo jesiennego liścia. 
Widocznie pilot nie kontrolował 
już sterowania. Był to niestety 
nasz PZL. Samolot ten przeleciał 
nad dworcem i runął za zabudo-
waniami właściwej Choszczówki. 
Nie płonął ani nie eksplodował po 
upadku. My nie widzieliśmy żad-
nych goniących go maszyn, choć 
obserwowaliśmy jego lot do koń-
ca. Oczywiście mogły znad pobli-
skich lasów wypaść M-110, ale my 
ich nie widzieliśmy, ani nie słysze-
liśmy ryku silników.Dopiero 3-go 
(niedziela, początek „wojny świa-
towej") poszliśmy zobaczyć wrak 
samolotu. Dochodząc do owego 
boiska, o którym pisze p. Ammer, 
zobaczyliśmy kadłub bez skrzydeł 
oznaczony dużym białym krzyżem 
ze stylizowanym, jak się nam wte-
dy wydawało, pisklęciem orła (w 
rzeczywistości był to czerwony 
„Kondor Walczący"). Z odległości 
wzięliśmy ów znak za niemiecki, 
bo tak wyraźnie dominował krzyż. 
Niestety był to PZL P.llc, o czym 
wspomina też p. Ammer. Szcząt-
ków samolotu pilnował jakiś war-
townik z karabinem z ON lub innej 
formacji pomocniczej. Od licznie 
zgromadzonych mieszkańców 
usłyszeliśmy, że pilot został ugo-
dzony serią broni maszynowej, co 
jest zgodne z relacjami p. Amme-
ra. W czasie naszego pobytu przy-
jechali też żandarmi na motocyklu 
z przyczepką, którzy coś oglądali i 
rozmawiali z tubylcami. " M. Em-
merling, Luftwaffe..., t. 1, s. 11.
14. Relacja pana Jerzego Korul-
skiego z rozmowy przeprowadzo-
nej przez pana Eligiusza Wysoc-
kiego 22 kwietnia 2009 roku
15. M. Imiela, „Zeszyt ewidencyj-
ny", IPMS LOT. A.IV.1/31, jesień 
1939.
16. Według Wykazu zestrzeleń 
III/5 p. lotn. /Esk. 152/ (IPMS 
LOT. A.IV.2/4) 1 września 1939 
roku lotnicy eskadry mieli osią-
gnąć następujące zwycięstwa: 
ppor. Jan Bury-Burzymski jeden 
He 111 koło Płońska, ppor. pil. 
Anatol Piotrowski jeden Do 17 
koło Jabłonny, por. Kazimierz Wo-
liński i ppor. Bury-Burzymski dwa 
„bomb." koło Płońska po jednym 
dla każdego. Z relacji ppor. Bury-
-Burzymskiego widać, że nie zgła-
szał on drugiego zestrzelenia, więc 
trzeba podejść do tej listy dość 
ostrożnie. Dowództwo Lotnictwa 
Armii lub mjr Więckowski uznali 
tylko dwa zwycięstwa z tej popo-
łudniowej walki.
17. Z relacji niemieckich lotników 

z pułku KG 27 przytoczonych w 
opracowaniu Luftwaffe..., t. 2, 
dokumentów, do których dotarł 
Marius Emmerling, wiadomo, że 
niemiecki pułk nie poniósł żad-
nych strat całkowitych. Być może 
myśliwcy trafili Heinkla He 111 z 
III./KG 27, któremu polskie poci-
ski uszkodziły silnik. Gytowany 
wcześniej Uffz. Heinrich Ródderz 
8./KG 27 odnotował: Przeszli-
śmy nasz chrzest bojowy! Jedna 
z naszych maszyn została trafiona 
przed Warszawą w silnik, konty-
nuowała jednak lot (M. Emmer-
ling, Luftwaffe..., t. 2, s. 20). Nie 
wiadomo, czy było to wynikiem 
działania opl czy myśliwców. Je-
śli był to samolot z eskadry 8./KG 
27, był to zapewne skutek ostrzału 
artylerii przeciwlotniczej, ponie-
waż Ródder nie odnotował ataku 
myśliwców na swoją ósmą eska-
drę, tylko na inną, lecącą z tyłu. 
Pośród cytowanych we wspomnia-
nej książce relacjach niemieckich 
lotników nie zachowała się żadna 
inna relacja o ataku polskich my-
śliwców poza tą Róddera. Nie ma 
też relacji lotników z wszystkich 
dziewięciu eskadr KG 27. Dlatego 
nie można wykluczyć, że polskie 
myśliwce niezbyt groźnie uszko-
dziły od jednego do kilku Heinkli.
18. W pierwszych walkach po-
wietrznych nawet dobrze wyszko-
leni piloci myśliwscy nie potrafią 
sobie poradzić z mętlikiem, jaki 
panuje w walce. Ich wzrok musi 
się przyzwyczaić do śledzenia 
wrogich maszyn, obserwowania 
przestrzeni w kilku płaszczyznach. 
Mimo ze byli dobrze wyszkoleni, 
musieli nauczyć się obserwować 
toczącą się walkę powietrzną. Bar-
dzo często w pierwszych walkach 
lotnicy strzelają ze zbyt dużych 
odległości, a wtedy ich ogień jest 
mało skuteczny. Najczęściej mu-
szą oni przełamać pewną barierę 
psychologiczną, zanim zaczną 
atakować z mniejszych odległo-
ści. Niektórzy piloci w pierwszych 
walkach powietrznych zachowują 
się dość różnie. Przykładowo nie-
miecki pilot myśliwski Heinz Kno-
ke w czasie swojego pierwszego 
spotkania z myśliwcami angielski-
mi nad Francją wiosną 1941 roku 
zdołał tylko lecieć i manewrować 
za swoim dowódcą. Przez radio 
słyszał komunikaty jego i kolegów 
o walce z angielskimi Spitfireami, 
ale ani razu ich nie zobaczył. Wio-
sną 1942 roku świeżo wyszkolony 
japoński pilot z 64. dywizjonu my-
śliwskiego (64. Sentai), kiedy on 
i jego koledzy zostali zaatakowa-
ni w jednym z lotów nad China-
mi przez amerykańskie myśliwce 
P.40, zrobił jedyną rzecz, jaka mu 

przyszła do głowy. Cały czas wy-
konywał pętle. Można przypusz-
czać, że część lotników ze 152. 
EM strzelała do Heinkli ze zbyt 
dużej odległości. Inny problem 
polegał na tym, że na PZL P.llc 
nie można było zbyt długo gonić 
bombowców Luftwaffe z powodu 
zbyt małej prędkości naszych ma-
szyn. He 111 miał większą pręd-

kość maksymalną niż PZL P.l lc. 
Tylko na niższych wysokościach 
polski myśliwiec był szybszy od 
niemieckiego bombowca. Polskie 
myśliwce miały oczywiście szanse 
w sprzyjających okolicznościach 
zaatakować niemieckie Heinkle, 
gdyż te najczęściej latały z pręd-
kością przelotową (ekonomiczną) 
320 km/h. Niewielka różnica mię-
dzy prędkością maksymalną P.llc 
(375 km/h) a prędkością przeloto-
wą niemieckich bombowców nie 
ułatwiała pogoni za niemieckimi 
maszynami i samego ataku. Pilot 
zbliżał się dosyć powoli, a przez to 
długi czas znajdował się w zasięgu 
strzelców Heinkli i Dornierów.
19. Trudno sobie wyobrazić, żeby 
strzelec jakiegoś bombowca mógł 
trafić atakujący myśliwiec taką 
liczbą pocisków. Taka liczba tra-
fień świadczy o dużej wytrzyma-

łości PZL-a P.l lc, zaciętej walce 
powietrznej i dużych umiejętno-
ściach pilota, który zapewne ostro 
manewrując uniemożliwiał odda-
nie celniejszych serii napastniko-
wi/napastnikom.
20. E. Więckowski, Sprawozda-
nie..., IPMS LOT. A.II/6/la/l, s. 
4-5.
21. J. Kędzierski, Obrona..., s. 7.

22. M F.mmerling, Luftwaffe... t. 
1, s. 15.
23. Odpis z telegramu Dowódz-
twa Lotnictwa Armii „Modlin" 
do D-cy l.omiciwa - 11'MS 1 OT. 
A.II.8/lb-5.
24. E. Więckowski, Sprawozda-
nie..., IPMS, LOT. A.II/6/la/l, s. 6.
25. Rozkaz operacyjny nr 1 na 2 
września 1939 roku Armii „Mo-
dlin" z 1 września 1939 roku, 
11'MS
LOT. A.II.8/lb-6.
26. IPMS LOT.A.II./lb-6. 

Dystrybucja:  In Rock
ul. Wieruszowska 16.  
60-166 Poznań,
tomek@inrock.pl

Radio Lwów – 
po lsko języczna 
społeczna stacja 
radiowa we Lwo-
wie założona w 
1992, której celem 
jest utrzymywanie 
tożsamości naro-
dowej i krzewienie 
kultury polskiej.
Radio Lwów nada-

je 6 godzin programu tygodniowo na antenie pry-
watnej rozgłośni ukraińskiej Nezałeżnist na często-
tliwości 106,7 FM i słychać je w promieniu 100 km 
od Lwowa: 
w Stryju, Drohobyczu, Samborze, Żółkwi, Mości-
skach i Jaworowie. Nadając w Internecie także ko-
rzysta ze strumienia ("adresu") radia Nezałeżnist.

W sobotę od 9:00 do 13:00 (od 8:00 do 12:00 czasu pol-
skiego) emitowane są m.in. audycje dla młodzieży, kon-
kursy, reportaże, serwis informacyjny oraz czytane są 

powieści autorów lwowskich, a w niedzielę od 19:15 do 
21:15 nadawany jest program religijny (katolicki).

Adres pocztowy: 

ul. Rylejewa 9/6 tel/fax (0038032) 2610820 Lwów Ukraina
E-mail: radio-lwow@wp.pl
Prezes: Teresa Pakosz tel.: +380676750662

Konto: Kredobank, Kod Nr. 26004012490, МФО 
325365 adres banku: 79017 m.Lwów, ul. Lewickiego 67

Radio Lwów - Na Lwowskiej Fali

http://www.polishairforce.pl/bon-dar.html
http://www.polishairforce.pl/bon-dar.html
http://www.polishairforce.pl/bon-dar.html
http://www.mysliwcy.pl/artykul.php?id=4&dzial=l
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mailto:radio-lwow%40wp.pl%0D?subject=Wys%C5%82ano%20z%20Kresowego%20Serwisu%20Informacyjnego
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HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Józef Dubiński

Dublany, Dublany, sławna dziura 
w kraju,
Kto tam rok przemieszkał, pójdzie 
wprost do raju
- głosiła studencka piosenka. 
Mieszkaliśmy nie rok, a całe dwa 
lata z okładem.
W Dublanach mieściły się 2 albo 3 
lata studiów rolniczych Wydziału 
Rolniczo - Lasowego Politechni-
ki Lwowskiej. Początek studiów 
studenci odbywali we Lwowie, po 
czym przenosili się do Dublan i tu 
mieszkali w internacie, chodzili na 
wykłady i ćwiczenia. Tu między 
innymi mieściły się dwie katedry: 
Katedra I i Katedra II Hodowli i 
Żywienia Zwierząt. Kierownikiem 
jednej był światowej (w owym 
czasie) sławy profesor Malsburg, 
drugiej – profesor Karol Różyc-
ki. Jego to asystentem zostałem z 
dniem 1 października 1927 roku.
 Dublany – najstarsza  uczelnia 
rolnicza w Polsce – zasłużyły na 
szczegółową monografię, ale sko-
ro dotąd nikt jej nie opracował, 
to teraz, po odejściu tych ziem do 
ZSRR1 nie należy spodziewać się 
nawrotu zainteresowania historią 
Dublan: przypomnienie polskiej 
przeszłości tej uczelni byłoby uwa-
żane za . . . nietakt. Ja byłem tam 
tylko „przechodniem”, nie mam 
ani materiałów, ani nie poczuwam 
się do obowiązku zajmowania 
się charakterystyką i historią tej 
uczelni w stopniu większym, niż 
to jest konieczne do umiejscowie-
nia tam nas – to znaczy mnie i mo-
jej Żony.
 Nie wiem, jakie informacje o Du-
blanach zawiera najnowsza ency-
klopedia polska, ale dane w Małej 
Encyklopedii Powszechnej PWN 
z roku 1959 są żenująco skąpe. 
Czytamy tam: Dublany k. Lwo-
wa w Ukr. SSR; od 1850 szkoła 
roln.; zamieniona w 1900na Aka-
demię Rolniczą, po 1918 prze-
niesiona do Lwowa jako wydział 
rolniczo-leśny Politechniki. Tyle 
o Dublanach, w dodatku z jedną 
nieścisłości wydział nosił nazwę 
„rolniczo-lasowego”, a nie „leśne-
go”. . . 
 Podręczna Encyklopedia Po-
wszechna wydana nakładem Prze-
glądu Tygodniowego w Warszawie 
w roku 1873 pod hasłem „Dubla-
ny” informuje: wieś w Galicyi, w 
obw. Lwowskim. Od 1856 r. szko-
ła rolnicza i leśna, utrzymywana 
przez Towarzystwo Rolnicze Ga-
licyjskie.
 Wieś Dublany stanowiła odrębny 
organizm; dziwne, ale nie chwa-
lebne, że mieszkając przeszło dwa 
lata w Dublanach ani razu nie 
byłem we wsi i nie wiem jak ona 
wyglądała; nie wiem również, czy 
zamieszkująca ją ludność była na-
rodowości polskiej czy też ukraiń-
skiej.
 Izolacja nie musiała być jednak 
bardzo ścisła, skoro, jeżeli mnie 
pamięć nie myli, byli studenci, 
którzy nie mieszkali w internacie, 
lecz wynajmowali pokoje u go-
spodarzy we wsi. Ponadto ze wsi 
pochodzili laboranci (woźni) w 
zakładach, służące i sprzątaczki, 
między innymi in. słynna „kolu-
bryna” Anielcia, która posługiwała 
niektórym mieszkańcom internatu, 
w tej liczbie i nam.

 Poza wsią na pojęcie „Dublan” 
składały się dwa obiekty: Akade-
mia i folwark. Pomimo, że był to 
wydział Politechniki, zwyczajowo 
utrzymała się nazwa „Akademia”. 
Akademia zajmowała budynki o 
różnym przeznaczeniu. Bezpo-
średnio celom naukowo-dydak-
tycznym służyły dwa większe (ale 
jednopiętrowe) gmachy, miesz-
czące zakłady, laboratoria, sale 
wykładowe i bibliotekę. Jeden z 
tych budynków, większy i star-
szy, mieszczący większość katedr, 
nazywany był „akademią”, drugi; 
nowszy i bardziej nowoczesny, 
nazywano potocznie „stacją”, po-
nieważ cały parter zajmowała tam 
stacja chemiczno-rolnicza. Do 
zabudowań o charakterze gospo-
darczym należała gorzelnia, mała 
gazownia, elektrownia z akumu-
latorownią. Osobną jednostką 
był internat, mieszczący pokoje 
mieszkalne, stołówkę i salę balo-
wą, w której odbywały się słynne 
bale dublańskie. Był to budynek 
dwupiętrowy.
 Było kilka domów mieszkalnych 
jedno- lub dwurodzinnych oraz 
jeden większy, zamieszkiwany 
przez kilka rodzin i mieszczący 
stołówkę asystencką. Folwark z 
jego zabudowaniami leżał poza 
sferą moich zainteresowań. Była 
jeszcze poza tym mała kaplica.
 W budynku Akademii połowę 
parteru zajmowała Katedra. Ho-
dowli i Żywienia Zwierząt, której 
kierownikiem był profesor Ka-
rol Różycki; na I piętrze mieściła 
się Katedra o tej samej nazwie, 
kierowana przez prof. dra Karola 
Malsburga. Podział kompetencji 
był następujący: prof. Różycki - 
żywienie zwierząt, prof. Malsburg 
-szczegółowa i ogólna hodow-
la zwierząt.. Poza mną był tylko 
jeden jeszcze asystent -inżynier 
(doktoryzował się później) Emil 
Wollmann, który był właściwie na 
etacie Katedry I, ale jego kontakty 
z prof. Malsburgiem ograniczały 
się do nieskomplikowanych i rzad-
kich czynności administracyjnych, 
jak np. wpisywanie do inwentarza 
nowych nabytków, prawie wy-
łącznie książek oraz do przygoto-
wywania od czasu do czasu tablic 
lub modeli do wykładu profesora. 
Cały czas przebywał w zakładzie 
prof. Różyckiego i pod jego kie-
rownictwem wykonywał nieliczne 
prace badawcze, kierował pracami 
dyplomowymi inżynierów. O tym 
oryginale, naszym niezapomnia-
nym przyjacielu, będzie mowa 
później.

/ Emil Wollmann

 
 Zakład Żywienia zajmował po-
łowę parteru budynku Akademii. 
Pomieszczenia o dużej powierzch-
ni były nieprzytulne i mało funk-
cjonalne. A w ogóle stary budynek 
był jakiś zatęchły, o nierównych 
schodzonych podłogach, dużych 
kaflowych piecach i nienowocze-
snym, ale sprawnie działającym 
wyposażeniu laboratoryjnym. 
Zakład zajmował 5 pokojów; z 
korytarza wchodziło się do naj-
większego, mającego charakter la-
boratorium chemicznego do analiz 
pasz. Tu miał swoją siedzibę Emil 
Wollmann, tu też przesiadywał 
profesor w czasie swoich przed-
południowych wizyt, tu też zatrzy-
mywali się wszyscy goście j inte-
resanci nie docierając do mnie, z 
czego byłem bardzo zadowolony. 
Drugi, znacznie mniejszy pokój 
ze stołem laboratoryjnym i szafą 
wyciągową był moją pracownią 
i gabinetem. Bardzo duży pokój 
prawie nieumeblowany był gabi-
netem profesora, który prawie do 
niego nie zaglądał. Całość dopeł-
niały: pomieszczenie laborantów i 
zmywalnia, mały pokoik wagowy, 
wreszcie nieopalany pokój, który 
mi służył za pomieszczenie dla 
moich szczurów doświadczalnych. 
W piwnicy Emil trzymał swoje 
tchórze, na których przeprowadzał 
doświadczenia hormonalne.
 W Zakładzie było dwóch labo-
rantów; właściwych czynności 
laboratoryjnych wykonywali oni 
niewiele, sprzątali pomieszczenia, 
palili w piecach, załatwiali mnó-
stwo drobnych spraw, napraw, re-
peracji i tp. Stanisław Wieczorkie-
wicz był prezesem straży pożarnej 
we wsi Dublany organizował ja-
kieś imprezy, spełniał rolę służą-
cego Emila, jego niańki, opiekuna, 
zawsze usłużny aż do przesady, 
wyprowadzający z: cierpliwości 
swoim „caje rączki”. Drugi  -bar-
dziej prymitywny, ale również 
życzliwy i oddany Emilowi, „wo-
łany” był po nazwisku, którego już 
nie pamiętam. Do Zakładu Żywie-
nia należał tylko jeden z nich, dru-
gi był "pożyczony", a właściwie 
anektowany przez Emila i tylko 
przygodnie spełniał jakieś funkcje 
w Katedrze Hodowli I.
 Jak wspomniałem, Akademia 
miała swoją niewielką gazow-
nię i elektrownię, w zakładach 
były obok elektrycznych również 

lampy gazowe co stanowiło po-
żyteczną rezerwę na wypadek ja-
kichś zakłóceń w funkcjonowaniu 
elektrowni. Biblioteka mieściła 
się również na parterze budynku 
Akademii, po drugiej stronie Za-
kładu Żywienia. Jej kierowniczką 
i całym personelem była żona ów-
czesnego adiunkta, pani Tola Mu-
sierowiczowa.
 Profesor Różycki orientował się 
doskonale, że zależy mi na moż-
liwie szybkim uzyskaniu stopnia 
doktora, więc szedł mi w osiągnię-
ciu tego celu w sposób odczuwalny 
na rękę. A mnie istotnie na tym za-
leżało: miałem już 32 lata, byłem 
od 1/2 roku po ślubie, trzeba było 
jakoś umocnić się tym zawodzie, 
to znaczy uzyskać nominację na 
adiunkta, co było możliwe dopie-
ro po otrzymaniu stopnia doktora. 
Nigdy nie wiedziałem i dotąd nie 
wiem, czy profesorem kierowała 
wyłącznie życzliwość w stosunku 
do mnie, czy też z jakichś innych 
względów chciał, abym ja swój cel 
osiągnął jak najprędzej.
 
 Mogło być rozmaicie. Między in-
nymi mogła odgrywać rolę swego 
rodzaju ambicja. Wiedział, że w 
ciągu 6 lat pracy pod kierunkiem 
profesora Rostafińskiego nie przy-
stąpiłem definitywnie do wykona-
nia pracy doktorskiej, nadarzała 
się więc okazja do pokazania, że 
czego Dubiski nie potrafił zrobić u 
Rostafińskiego przez 6 lat, to zro-
bił u Różyckiego w ciągu 2 lat z 
kawałkiem. Przyczyna jego postę-
powania była dla mnie w dużym 
stopniu obojętna, istotnym był fakt 
stworzenia mi takich warunków, 
które ułatwiały osiągnięcie zamie-
rzonego celu. 
 Prof. Różycki w stopniu maksy-
malnym odciążył mnie od obo-
wiązków w Zakładzie. Całą ad-
ministracją Zakładu zajmował się 
od lat Emil Wollmann i nawet nie 
był skłonny dzielić się z kimkol-
wiek swymi obowiązkami. Mnie 
przypadło w udziale jedynie pro-
wadzenie inwentarza, z czym było 
śmiesznie mało roboty. od czasu 
do czasu wpisywało się do książki 
jakiś nowy nabytek, jakąś książ-
kę, bardzo rzadko coś z aparatury. 
Wymiar godzin ćwiczeń z żywie-
nia zwierząt wynosił 2 tygodnio-
wo, podziału na grupy nie było. 
Ćwiczenia trwały przez jeden se-
mestr; polegały one wyłącznie na 
układaniu dawek pokarmowych, o 
żadnych zajęciach laboratoryjnych 
nie było nawet mowy: szczupłość 
pomieszczenia, ubogie wyposaże-

nie laboratoryjne nie pozwalały 
nawet na zatrudnianie kilku osób 
w zakładzie.
 
 Do zajęć dydaktycznych mogło-
by należeć kierowanie częścią la-
boratoryjną prac dyplomowych, 
to znaczy wykonywaniem analiz 
chemicznych pasz i ewentual-
nie odchodów (przy badaniach 
strawności). Ale w tym czasie 
było zaledwie dwoje dyploman-
tów: kończyła zaawansowaną już 
pracę Celinka Tarnawska, córka. 
znanego lekarza i właściciela sa-
natorium w Kosowie i Martens 
(Esik), stary znajomy z SGGW 
(SGGW - Szkoła Głόwna Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warsza-
wie), który przeniósł się na ostatni 
rok studiów do Dublan, gdyż w 
Warszawie nawał prac społecz-
nych hamował mu postęp studiów. 
Zgodnie z zadawnioną tradycją 
kierowanie dyplomantami należa-
ło do Emila, który tą funkcją za 
nic z nikim by się nie podzielił! 
Wszystko to razem wzięte było dla 
mnie bardzo korzystne i pozwalało 
mi na poświęcenie maksimum cza-
su swojej pracy, a nawet na życie 
towarzyskie w stopniu rozsądnym.
 Temat pracy doktorskiej zapro-
ponował mi Profesor wkrótce po 
objęciu przeze mnie obowiązków. 
Nawiązywał on wyraźnie do "pro-
blemu histobiologicznego" prof. 
Malsburga i do pojęcia konstytucji. 
Wypada wyjaśnić: Prof. Malsburg 
wprowadził nowe pojęcia, a raczej 
nowe typy konstytucji, przy czym 
każdy typ konstytucji miał się cha-
rakteryzować innym charakterem 
komórek ustroju, a w szczegól-
ności inną wielkością (objętością) 
włókien mięśniowych. A więc 
zwierzęta o drobnych komórkach 
ustroju miały się charakteryzować 
intensywną przemianą materii, su-
chą, zwięzłą budową, późniejszym 
dojrzewaniem. Ten typ Malsburg 
nazwał drobnokomórkowym, a 
typowym przedstawicielem miał 
być np. koń arabski. Zwierzęta 
należące do typu grubokomórko-
wego charakteryzowały się więk-
szą objętością komórek, powolną, 
ospałą przemianą materii, wcze-
śniejszym dojrzewaniem, jak np. 
konie zimnokrwiste. Kłopot był 
ze zwierzętami, które wykazywały 
się wprawdzie małymi rozmiarami 
komórek, ale jednak niezbyt oży-
wioną przemianą materii, nie mia-
ły cech budowy suchej, zwięzłej i 
przy drobnej budowie komórek od-
znaczały się cechami właściwymi 
także i dla zwierząt grubokomór-

Dwa lata w Dublanach
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kowych. Ten typ konstytucyjny 
nazwał Malsburg wątłokomórko-
wym. I to była najsłabsza strona 
całej tej teorii, która pomimo to w 
owym czasie, to znaczy w latach 
1910-1915 (w przybliżeniu) była 
przyjęta entuzjastycznie, ale nie 
wszędzie: uznana była w Austrii, 
w Niemczech, entuzjazmowa-
li się nią Rosjanie. W 1917 roku 
na seminarium z hodowli ogólnej 
znany profesor zootechnik A. Ma-
ligonow, dowiedziawszy się, że 
jestem. Polakiem., z dużym uzna-
niem rozwodził się nad moim ro-
dakiem (ziemlakiem ) profesorem 
Malsburgiem, autorem słynnej 
teorii . . . W przybliżeniu w tym 
samym czasie profesor L. Ada-
metz poddał teorię Malsburga dru-
zgocącej i bezlitosnej krytyce.
Otóż w mojej pracy miałem doko-
nać próby oddziaływania na wiel-
kość komórek różnymi czynnika-
mi hormonalnymi. Jako wielkość 
komórki przyjąć miałem średnicę 
włókien mięśniowych u szczurów, 
a jako czynniki działające - bodź-
ce hormonalne jąder i tarczycy. 
Jeżeli pod wpływem czynników 
hormonalnych zmieni się wielkość 
komórek, która według Malsburga 
ma być cechą charakterystyczną 
dla danego typu konstytucyjne-
go, a więc niejako stałą, to będzie 
oznaczało, że wielkość komór-
ki nie może być traktowana jako 
wskaźnik konstytucji. Inaczej mó-
wiąc, wywołanie tą drogą zmia-
ny wielkości komórek (grubości 
włókien mięśniowych) przeczy-
łoby słuszności teorii Malsburga, 
a stwierdzenie jej niezmienności 
potwierdzałoby tę teorię w całej 
rozciągłości.
 
 Jakie pobudki kierowały prof. 
Różyckim przy wyborze tego te-
matu, którego wyniki mogły się 
okazać nieprzyjemnymi dla prof. 
Malsburga, nad tym się nie za-
stanawiałem. Temat przyjąłem, 
obmyśliłem, a metodykę doświad-
czeń przedstawiłem do zaakcepto-
wania, zamówiłem zwierzęta do-
świadczalne (szczury) i klatki dla 
nich, a zanim można było rozpo-
cząć same doświadczenia, z całą 

energią zabrałem się do studiowa-
nia literatury. 
 W dużym skrócie postępowanie 
przedstawiało się następująco. Po 
osiągnięciu przez szczury określo-
nego wieku tworzono z nich po-
szczególne grupy doświadczalne. 
W wyniku zabiegów operacyjnych 
(kastracja, usunięcie tarczycy) 
i dodatku do karmy preparatów 
hormonalnych (tarczycy, jąder) 
otrzymano osobniki zróżnicowa-
ne pod względem oddziaływania 
hormonalnego. W określonym 
wieku były one zabijane, po czym 
następowała żmudna praca mie-
rzenia średnicy włókien czterech 
wybranych mięśni. Osobników 
poddanych temu badaniu było 72, 
od każdego zbadano po 4 mięśnie, 
w każdym preparacie zmierzo-
nych zostało średnio 180 włókien, 
a więc 72 x 4 x 180 pomiarów = 
53800. Wyniki te były poddane 
opracowaniu statystycznemu, ob-
liczono szereg korelacji. Tę żmud-
ną i bardzo czasochłonną pracę 
ułatwił mi Profesor zamawiając u 
Richtera w Wiedniu przystawkę, 
do mikroskopu, dającą rzut obrazu 
mikroskopowego na ekranie; dzię-
ki zastosowaniu ekranu ze szkła 
matowego mogłem mierzyć śred-
nicę włókien w dużym powięk-
szeniu na ekranie. Do przeprowa-
dzenia wszystkich obliczeń kupił 
nowoczesny arytmometr (tyle, że 
na napęd ręczny, a nie elektrycz-
ny), pozwalający na wykonywanie 
wszystkich czterech działań i co 
dla mnie było niezmiernym uła-
twieniem - wyciąganie pierwiast-
ków kwadratowych.
 
 Z literaturą obcojęzyczną i z me-
todyką pracy dawałem sobie radę 
sam, w dwóch tylko wypadkach 
musiałem korzystać z konsultacji 
lub pomocy. Profesor Jan Czeka-
nowski, ówczesny profesor Uni-
wersytetu Lwowskiego, wprowa-
dził mnie w tajniki stosowania 
specjalnych wzorów obliczania 
korelacji dla populacji o bardzo 
małej liczbie osobników. Nie mo-
głem opanować techniki operacyj-
nej. Na zabitych szczurach pre-
cyzyjnie dokonywałem kastracji 

samców oraz ekstyrpacji tarczycy, 
ale na żywym osobniku, który w 
każdej chwili mógł się obudzić, a 
przy mocniejszej narkozie mógł 
się w ogóle nie obudzić!? Szczury 
zoperował mi profesor Akademii 
Weterynaryjnej we Lwowie dr K. 
Szczudłowski.
 Korzystanie z literatury nie na-
stręczało specjalnych trudności; 
część potrzebnych czasopism 
znajdowała się w miejscowej bi-
bliotece, inne były w bibliotekach 
Uniwersytetu lub Akademii We-
terynaryjnej we Lwowie. Pewien 
problem mogła stwarzać sprawa 
dostania się do Lwowa, odległego 
o 6-8 km. Było kilka możliwości. 
Po 15-20 minutach dochodziło się 
do stacyjki kolejowej Dublany-
-Laszki, na której zatrzymywało 
się codziennie kilka pociągów idą-
cych do Lwowa. Tam znów trzeba 
było jechać tramwajem. Akademia 
utrzymywała mizerną komunika-
cję ze Lwowem. Jeździł tam kon-
ny wehikuł, zabierający chyba ze 
6 osób, zwany tramwajem. Odjeż-
dżał sprzed głównego gmachu, a 
miejsca zamawiało się u główne-
go portiera jemu wręczało się też 
należność za przejazd. Odjazd ze 
Lwowa odbywał się-w godzinach 
popołudniowych, sprzed restau-
racji „Naftuły” o ustalonej godzi-
nie. Było to dość wygodne, bo 
restauracja była blisko centrum 
miasta, a ponadto można było 
przed odjazdem zdążyć coś zjeść 
u Naftuły. Wreszcie już „za moich 
czasów” uruchomiono komunika-
cję samochodową, mało użytecz-
ną, bo do otwartego samochodu 
„opel” mieściło się najwyżej 5 
osób. Również w tym czasie za-
częto organizować lepszą komu-
nikację: na zakupionym podwoziu 
opla zaczęto budować środkami 
gospodarczymi nadwozie, które 
miało całość zamienić w dość pry-
mitywny mikrobus. Miał on licz-
ne mankamenty, co było źródłem 
mniej lub więcej dowcipnych, ale 
zawsze złośliwych docinków pod 
adresem projektantów i konstruk-
torów mikrobusu.
 Praca doktorska w całości była 
gotowa chyba w pierwszej połowie 
1929 roku, napisana na maszynie i 
przedstawiona Profesorowi, któ-
ry o ile pamiętam, nie miał żad-
nych zastrzeżeń i nie sugerował 
żadnych poprawek, wobec czego 
maszynopis został przedstawiony 
Radzie Wydziału z wnioskiem o 
powołanie komisji egzaminacyj-
nej, której zadaniem była ocena 
pracy, przeprowadzenie jej obrony 
i egzaminu specjalnego. W owym 
czasie obrona pracy doktorskiej 
nie odbywała się publicznie przed 
radą wydziału, lecz przed wy-
braną komisją. W skład „mojej” 
wchodzili profesorowie: Różycki, 
Malsburg, Malarski (fizyk) i Fu-
liński -zoolog i fizjolog. Komisja 

orzekła, że egzamin został złożony 
„z odznaczeniem”, czego - ku mo-
jemu zmartwieniu - nie uwidocz-
niono na dyplomie. Po egzaminie 
odbył się obiad zamówiony przeze 
mnie u kucharza stołówki; w obie-
dzie, oprócz członków komisji, 
wziął udział nasz serdeczny przy-
jaciel Emil Wollmann. Żony nie 
było, ponieważ w tym czasie była 
u swoich rodziców w Ostrowcu, 

gdzie oni z niecierpliwością ocze-
kiwali wnuka, a żona -syna.
***
Jeszcze przed egzaminem wy-
słałem maszynopis do druku do 
redakcji ”Roczników Nauk Rol-
niczych”; promocja i wręczenie 
dyplomu mogły się odbyć dopie-
ro po złożeniu w rektoracie 100 
egzemplarzy odbitek pracy. Nie 
czekałem na to, ponieważ aktu-
alną stała się sprawa wyjazdu do 
Berlina na staż do instytutu kie-
rowanego przez znanego profeso-
ra E. Mangolda. Tak się złożyło, 
że promocja odbyła się z dużym 
opóźnieniem. Po powrocie z Ber-
lina przyszedł okres dni i miesię-
cy „chudych”, a z promocją były 
związane pokaźne, jak na owe 
czasy, wydatki: podróż do Lwowa 
i z powrotem, wpłata 100 zł. do 
rektoratu za druk dyplomu, wyna-
jęcie fraka (sic!), no i jakieś inne 
koszty. Toteż zwlekałem z odby-
ciem tej uroczystości, aż rektorat 
Politechniki wezwał mnie do zgło-
szenia się w określonym terminie. 
Pojechałem więc z Cieszyna do 
Lwowa i do Dublan gdzie zatrzy-
małem się u Emila. Na drugi dzień 
wynająłem frak w przedsiębior-
stwie wynajmu strojów ślubnych i 
balowych, i w towarzystwie przy-
jaciół -Emila Wollmanna i Bolka 
Świętochowskiego (w tym czasie 
już profesora Politechniki Lwow-
skiej) udałem się na Politechnikę. 
Na sali było dużo ludzi, trochę ro-
dzin wyświęcanych doktorantów, 
reszta ciekawych. Sama promocja 
odbyła się dość uroczyście, z przy-
sięgą składaną na skrzyżowane 
berła pedlów, w języku polskim. 
Tu wyjaśnienie: na Politechnice 
jako uczelni technicznej nie uży-
wano łaciny ani do aktu promocji, 
ani do tekstu dyplomu; zamiast 
togi obowiązywał frak... Sam tekst 
dyplomu brzmiał niezwykle uro-
czyście podniośle: Ojczyźnie na 

chwałę, wiedzy na pożytek, na 
mocy prawa ustanowionego przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
Politechnika Lwowska za urzędo-
wania Jego Magnificencji Rekto-
ra. Dr. Inż. Ottona Nadolskiego, 
profesora Budownictwa Wodnego, 
i za urzędowania Dziekana Wy-
działu Rolniczo-Lasowego Dr. 
Inż. Jana Ladenbergera, profesora 
Urządzenia Lasu, nadaje Inżynie-

rowi JÓZEFOWI DUBISKIEMU, 
urodzonemu w Warszawie w Pol-
sce, stopień i tytuł, godność i pra-
wa Doktora Nauk Technicznych, 
stwierdziwszy według przepisów 
jego naukowe uzdolnienia na pod-
stawie przedłożonej rozprawy p. t. 
„Wpływ hormonów tarczycy i ją-
der na średnicę włókien mięsnych 
u szczurów” oraz złożonych egza-
minów... itd.
Na odwrocie ten sam tekst w języ-
ku francuskim.
I tak, w sposób nieco przydłu-
gi, zrelacjonowałem to wszystko 
co bezpośrednio było związane z 
głównym celem, który spowodo-
wał moje przeniesienie się z War-
szawy do Dublan. Na tym jednak 
nie zamierzam poprzestać, ponie-
waż inne szczegóły i okoliczności 
dwuletniego pobytu w Dublanach. 
zasługują również na przypomnie-
nie. CDN.

Józef Dubiski (1895-1977) w 
chwili przejścia na emeryturę był 
profesorem Wyższej Szkoły rol-
niczej w Olsztynie (dziś Uniwer-
sytet Warmińsko-Mazurski). W 
latach 1927-1929 był doktorantem 
doktora Kazimierza Różyckiego 
profesora Wydziału Rolniczo La-
sowego Politechniki Lwowskiej w 
Dublanach koło Lwowa). 

Powyższy tekst jest fragmentem 
jego wspomnień, które spisał w 
latach 1970-tych. Wspomnienia 
ostały złożone w depozycie w 
Bibliotece Jagiellońskiej w Kra-
kowie oraz w bibliotece Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie.

Materiał udostępniony przez Sta-
nisława  Dubiskiego 2694 Marie 
Street, Ottawa, Ontario K2B 7E4

/ Zakład Żywienia w Dublanach; od lewej: Emil Wollmann, Autor, prof.. Różycki

/ Zakład Żywienia w Dublanach;  Autor przy pracy w laboratorium



www.ksi.kresy.info.pl                                                Kresowy Serwis Informacyjny                                        1 września  2012 - strona 13

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Bogusław Szarwiło

Wśród badaczy i historyków 
„Rzezi Wołyńskiej”  utrwaliło się 
stwierdzenie, że apogeum zbrodni 
OUN-UPA miało miejsce w lipcu 
1943 r. Bez wątpienia ogrom tra-
gedii szczególnie 11 lipca może 
skłaniać do takich wniosków ale 
ciągle prowadzone badania na 
wydarzeniami w dalszych mie-
siącach 1943 r. dowodzą, że  roz-
miar zbrodni dokonanych w końcu 
sierpnia tegoż roku jest wcale nie 
mniejszy.
Są już tacy badacze którzy są 
skłonni twierdzić, że liczba ofiar 
wśród ludności polskiej o ile nie 
jest większa to przynajmniej po-
równywalna do okresu lipcowego. 
Ubiegłoroczne odkrycia „dołów 
śmierci” w Ostrówkach i Woli 
Ostrowieckiej dowodzą po części 
tej tezie. W świetle pojawiających 
się nowych wspomnień i relacji 
rodzi się pytanie ile nadal pozo-
staje nie odnalezionych miejsc po-
chówku pomordowanych z bardzo 
wielu małych miejscowości jak ni-
żej zaprezentowana kolonia.                                 
GŁĘBOCZYCA , gromada Głę-
boczyca, gmina Olesk, powiat 
Włodzimierz, województwo wo-
łyńskie parafia Przewały. Miejsco-
wość jakich wiele na zachodnim 
Wołyniu i zagłada jaką ją spotkała 
podobna do wielu innych podczas 
„Rzezi Wołyńskiej”. Zbrodni w 
Głęboczycy  w dniu 29 sierpnia 
1943 r. dokonały oddziały Ukraiń-
skiej Powstańczej Armii i chłopów 
ukraińskich na polskich mieszkań-
cach kolonii. W jej wyniku zginę-
ło około 250 Polaków, w tym 199 
znanych z nazwiska[ Władysław 
Siemaszko, Ewa Siemaszko, Lu-
dobójstwo dokonane przez nacjo-
nalistów ukraińskich na ludności 
polskiej Wołynia 1939-1945, War-
szawa 2000, s.873 ]
Napad nastąpił nad ranem. Osadę 
otoczono i przystąpiono do mor-
dowania bezbronnych mieszkań-
ców, głównie przy pomocy siekier, 
wideł, szpadli i kijów. Na ucieka-
jących czekali rozstawieni z bro-
nią palną członkowie UPA. Część 
ofiar była torturowana. Rodziny 
Świadków Jehowy i baptystów nie 
uciekały, lecz wspólnie modliły się 
i tak zginęły. Wśród zabitych była 
nieustalona liczba ukrywanych w 
Głęboczycy Żydów. Mieszkańcy 
kolonii, którzy przeżyli rzeź, ucie-
kli do Maciejowa i Turzyska. 30 
sierpnia 1943 r. cały dobytek Pola-
ków został załadowany na wozy i 
zrabowany. Napad ten  był częścią 
większej akcji UPA na zachodzie 
Wołynia. Tego samego dnia wy-
mordowano inne pobliskie miej-
scowości polskie.
W Grabinie zginęło ponad 150 
Polaków, pomimo obław na ucie-
kinierów uratowało się prawdopo-
dobnie około 70 osób. Niektórym 
ocalonym udzielili schronienia 
Ukraińcy.  Wieś  Jasienówka - za-
mordowano co najmniej 137 Po-
laków oraz kobietę ukraińską z 
dwójką dzieci, sympatyzującą z 
Polakami. W Sokołówce  zamor-
dowano około 200 osób. W Soro-
czynie  co najmniej 140 Polaków 
W Stanisławowie  zamordowano 
około 150 osób. Napastnicy do-
konali  tu także rabunku mienia 
Polaków.

Timothy Snyder, amerykański 
historyk, uniwersytet Yale. Frag-
ment książki "Rekonstrukcja naro-
dów", str. w polskiej wersji języ-
kowej 191- 192. (….)

"Jedna zniszczona na Wołyniu 
osada polska musi stanowić przy-
kład setek innych. Choć wydarze-
nia w pojedynczej wsi nie oddadzą 
skali mordów, unaocznić mogą 
pełniej niż jakiekolwiek uogólnie-
nie metody i etapy zbrodniczych 
działań. Do 1943 roku Głęboczy-
ca w powiecie włodzimierskim na 
Wołyniu była wsią składającą się 
z około 70 polskich gospodarstw. 
Założona pod koniec XIX wieku, 
pozostała polską wsią już za cza-
sów władzy rosyjskiej, zanim jesz-
cze Polska stała się niepodległym 
państwem. Podobnie jak sąsiednie 
wsie ukraińskie, nie była ani spe-
cjalnie zamożna, ani wyjątkowo 
biedna. Zależało to od handlu z 
pobliskimi miejscowościami, miej-
scowi rolnicy zaś należeli do ukra-
ińskich spółdzielni. W latach 1939 
- 1941 Głęboczyca, wraz z resztą 
Wołynia, znalazła się pod okupa-
cją sowiecką. Jak i inne polskie 
wsie, oparła się kolektywizacji i 
została za to ukarana przez miej-
scowe władze sowieckie.
 Poczynając od lata 1941 r., zna-
lazła się pod władzą niemiecką. 
Ukraińcy nadal sprawowali wła-
dzę, tak jak było to za czasów 
sowieckiej okupacji, teraz jed-
nak dzierżyli ją jako niemieccy 
policjanci i administratorzy. To 
właśnie oni przygotowywali listy 
osób przeznaczonych do wywie-
zienia na przymusowe roboty do 
Niemiec, wybierając, o ile tylko 
było to możliwe, Polaków. W ten 
sposób blisko połowa polskich 
rodzin w Głęboczycy utraciła naj-
bardziej zdatnych do pracy męż-
czyzn. Na Polaków nałożono także 
nieproporcjonalnie wysoki udział 
w kontyngentach, które miały być 
dostarczane władzom niemieckim. 
Latem 1942 roku niemiecka i ukra-
ińska policja odnalazła i wymor-
dowała większość miejscowych 
Żydów. Zabierano ich pojedynczo 
lub małymi grupkami i rozstrzeli-
wano, co chrześcijańska ludność 
mogła usłyszeć (jeśli nie zobaczyć 
na własne oczy). Wiosną 1943 
roku miejscowi policjanci ukraiń-
scy porzucili niemiecką służbę i 
przyłączyli się do rozlokowanej po 
lasach UPA. Nowa ukraińska par-
tyzantka zaatakowała niemiecki 
garnizon, zdobywając jego broń. 
Od tej pory tereny te kontrolo-
wała UPA. Dla Polaków władza 
UPA nie różniła się specjalnie od 
władzy niemieckiej, ponieważ lo-
kalnie kontrolowali ich ci sami 
ludzie, dysponujący tą samą bro-
nią. Początkowo sprawowanie w 
Głęboczycy władzy przez UPA ni-
czym się na dobrą sprawę od rzą-
dów niemieckich nie różniło, może 
było jedynie bardziej sumienne. 
UPA sprawdziła, że Polacy są nie-
uzbrojeni, sporządziła listy człon-
ków rodzin i przeszukała domy, 
upewniając się, że żaden Polak 
nie uciekł. Wyznaczono polskie 
rodziny, które miały zapewnić ar-
mii aprowizację; mężczyzn dostar-
czających żywność do baz UPA 
często mordowano. Młodych Po-
laków, zwłaszcza wykształconych 
i utalentowanych, mordowano in-

dywidualnie, zapewne za pomocą 
tortur. Do Polaków w Głęboczycy 
zaczęły również docierać wieści 
o niszczeniu innych osad, nocami 
widzieli łuny palonych w oddali 
wsi. Panowało jednak powszechne 
odczucie, że wieści są zbyt przera-
żające, by mogły być prawdziwe, a 
nawet gdyby okazały się prawdą, 
tutaj nic takiego na pewno się nie 
zdarzy.
W sierpniu 1943 roku żywiono na-
dzieję, że zanim ucieczka stanie 
się konieczna, uda się skończyć 
żniwa. Poza naturalną skłonno-
ścią ludzi do niewiary w to, co 
niewyobrażalne, i poza zwykłym 
u rolników pragnieniem zebrania 
plonów, istniały jeszcze trzy źródła 
tych pobożnych życzeń. Po pierw-
sze: odległości od innych skupisk 
ludzkich były duże, środki komuni-
kacji zaś prymitywne, stąd ludzie 
wydawali sądy oparte na własnym 
doświadczeniu. Po drugie: osób 
ocalałych z przeprowadzonych 
gdzie indziej ataków było bardzo 
niewiele i uciekały one z regu-
ły do miejscowości większych niż 
Głęboczyca. Po trzecie: miejscowi 
Ukraińcy zapewniali, że "dobrzy 
Polacy" tacy jak ich sąsiedzi, nie 
zostaną (by użyć języka tamtych 
czasów) "wyrżnięci". Tuż przed 
świtem 29 sierpnia 1943 roku par-
tyzanci UPA i Ukraińcy z sąsied-
nich wiosek otoczyli Głęboczyce i 
ruszyli mordować wszystkich ich 
mieszkańców. Rolników już znaj-
dujących się w polu okrążono i 
zamordowano ciosami sierpów. To 
zaalarmowało ich żony, które za-
bito z broni palnej lub gospodar-
skimi narzędziami - bądź jednym i 
drugim. Uczyniło to wystarczająco 
dużo hałasu, by ostrzec innych, 
stąd kilku mieszkańcom udało się 
uciec. Zabito co najmniej 185 Po-
laków. Niektórym odcinano głowy, 
innych wieszano, jeszcze innych 
obdarto ze skóry. Byli tacy, któ-
rym wyrwano serce, i tacy, których 
żywcem spalono. Wielu porąbano 
na kawałki gospodarskimi narzę-
dziami. Niektórych poddano wielu 
lub nawet wszystkim tym torturom. 
Wioska została zniszczona i dziś 
nie pozostał po niej nawet ślad."

Lucjan Metrzelsh naoczny świa-
dek wydarzeń:

Z pięć lat trwającej wojny najbar-
dziej tragiczny w skutkach był dla 
mnie dzień 29 sierpnia 1943 roku - 
niedziela. Ogólnie z tych pięciu lat 
rok 1943 był najbardziej tragiczny. 
Był to rok codziennych gwałtów, 
rok niepewności dnia, godziny, ani 
jednej chwili. Rok makabrycznych 
okrutnych mordów, aresztowań i 
znęcania się nad Polakami. Z na-
staniem lata roku 1943 represje i 
mordy zostały nasilone. Nie było 
dnia bez ofiar i mordu, strzelani-
ny z karabinów, łun pożarów - to 
codzienne zjawisko we wsi Głębo-
czyca i w okolicach. Wieś nasza 
rozciągnięta pomiędzy lasem a do-
liną rzeki Turii nie była duża, mie-
ściła w sobie około siedemdziesiąt 
gospodarstw rolnych ze średnim 
stanem posiadania. Zamieszka-
na była przez Polaków i czterech 
Ukraińców. Przez wieś przebiegał 
trakt łączący powiaty Włodzimierz 
Wołyński i Kowelski. Łączący wieś 
Hajki i Suryczany oraz Duliby i 
Mokrzec, w których mieściły się 

wiejsko-gminne władze ukraińskie 
z siedzibami policji, SB i UPA. 
Droga ta usłana jest bezimienny-
mi mogiłami bez jakiegokolwiek 
śladu czy znaku. Codziennie drogą 
tą wieziono ofiary na rozstrzeli-
wanie albo powolne mordowanie 
do lasu lub już pomordowanych w 
celu zakopania. Sobota 28 sierp-
nia przebiegła na ciężkiej pracy 
przy zbiorach zbóż z pola. W ob-
liczu represji i strachu o przeży-
cie dnia następnego wieczorem 
przy spotkaniach z sąsiadami w 
rozmowie powtarzał się temat o 
końcu świata (nie spodziewano 
się, że ten koniec świata nadejdzie 
następnego dnia). Mowa o końcu 
świata jednych przerażała, dru-
gich do modłów zachęcała. Byli i 
tacy, których to nie dziwiło ani nie 
przerażało. Bo to, co nastąpić ma 
gdzieś tam w odległych czasach, to 
niech sobie będzie. W tej niepew-
ności i tak trudnych latach różne 
myśli do głowy przychodziły. Ale 
takie, że ten koniec ma być już na-
stępnego dnia, o, tego to nikt się z 
nas nie spodziewał ani przewidy-
wał. Tak, to był dzień 29 sierpnia, 
niedziela, to był ten ostatni dzień 
w ich krótkim życiu, ostatni dzień 
w czteroletniej ich wojnie. Dzień 
ich wypowiedzianego końca świa-
ta, przed samym słońca wschodem. 
A dla szczęśliwców, którzy przeżyli 
i zostali przegnani z rodzinnych le-
gowisk swoich, dniem od tej chwili 
tułaczym, bez domu i chleba, a dla 
mnie - bez rodziny i najbliższych.
Dzień sobotni, jak i w ogóle w tym 
roku ostatnie dni sierpnia, był sło-
neczny. Ułatwiało to wykonywanie 
wszelkich robót przy zbiorze zbo-
ża, jak i wszelkich prac codzien-
nych w domu, w obliczu przeraże-
nia i strachu o dzień następny.
Około dwóch tygodni wcześniej 
wyznaczyła ukraińska władza wsi 
pięć podwód konnych do prze-
wożenia przedstawicieli władzy, 
policji i bandy UPA; ludzie ci do 
domów swych już nie powrócili. 
Odnajdywano ich w różnych le-
śnych okolicach, pomordowanych 
i zakopywanych bez śladu. Kilka 
dni potem aresztowano w nocy 
sąsiada, Władysława Iwańskiego, 
dwudziestokilkuletniego żywiciela 
rodziny. Parę dni po aresztowaniu 
znaleziono go w lesie. Odkopa-
no i urządzono pogrzeb. Na swo-
im ciele nie miał ani jednej kości 
całej, z wyciętym językiem, bez 
oczu i uszu. Sobota 25 sierpnia, 
przedostatni dzień tej apokalipsy 
był słoneczny. W tym dniu również 
wieziono kolejną ofiarę na bestial-
skie mordowanie, bo moim zda-
niem nie było to rozstrzeliwanie. 
Wieziono Abrama, ukrywającego 
się dotychczas, wiozło go kilkuna-
stu policjantów na trzech zaprzę-
gach konnych po czterech w każ-
dym z nich. Wybrał sobie miejsce 
do ucieczki przez pole owsa, które 
kosiliśmy z rodzicami. Wyrwał się 
z wozu, na którym jechał, powa-
lił siedzących z nim policjantów. 
Chyląc głowę ruszył ile sił do lasu. 
Rzuciło się za nim z drugich wozów 
kilku bandytów z policji czy UPA, 
trudnych do rozpoznania, w bie-
gu strzelając w naszym kierunku. 
Kule świszczą wokół uszu, widać, 
jak padają pod nogi unosząc ob-
łoczek kurzu. Nieszczęśnik, pomy-
ślałem. Już dobiegał lasu, zdawało 
się, że umknie oprawcom. Niestety 

został trafiony kulą w lewą nogę, 
prowadzony do wozów wlókł nogę 
za sobą, kopany i bity kolbami. 
Doszli do wozu, wrzucono ofiarę 
na wóz, odjechali do lasu. Wszy-
scy, którzy widzieli jadących, wie-
dzieli, dokąd go wiozą i nikt ra-
tunku ofierze dać nie mógł. Zboża 
w większości były już pokoszone i 
złożone w sterty daleko od zabudo-
wań, ale dużo jeszcze pozostawało 
na polach z upraw późniejszych. 
Roboty dla wszystkich starczało. 
Dla każdego dzień rozpoczynał się 
tuż po wschodzie słońca. Matka od 
rana przystąpiła do wypieku chle-
ba, ponieważ brano pod uwagę w 
najbliższych dniach ucieczkę. Z 
rodzeństwa Zofia i Helena przy-
gotowywały mąkę na żarnach mie-
loną. Z ojcem przygotowywaliśmy 
kilka worków pszenicy do ukrycia 
przed rabunkiem lub pożarami. 
Brat Hieronim, lat sześć, popę-
dził krowy na pastwisko. Siostra 
Marcelina, lat osiem, zabawiała 
młodsze rodzeństwo, Krystynę, lat 
4 i Henrykę, lat 2. Dzień każdy, tak 
wypełniony pracą, dawał zapo-
mnienie przed strachem, bojaźnią, 
jaką każdy musiał przeżywać na 
co dzień w obliczu bezprawia sza-
lejącej represji, okrutnych metod 
„bohaterskiej" UPA i policji władz 
ukraińskich. Pracował w milcze-
niu, uparcie, z nadzieją, według 
planów rodziców o konieczności 
przyspieszenia prac. W związku z 
mordami, jakie się nasilają w oko-
licy od kilku miesięcy, postanowio-
no roboty zakończyć i przygotować 
się do ucieczki.
W sobotę wieczorem 23 sierpnia 
przyszedł sąsiad ze swoją rodziną 
na noc. Zdawało im się, że bez-
pieczniej będą mogli przetrwać 
noc. Młodsze rodzeństwo ułożone 
zostało do snu. Siedząc przysłu-
chiwałem się rozmowie rodziców 
z sąsiadem o ciężkiej sytuacji w 
obliczu panoszącego się w okolicy 
bezprawia. O szalejących bestial-
skich mordach, masakrach popeł-
nianych na Polakach. O pastwie-
niu się, ofiarach mordowanych 
przez łamanie kości, obrzynaniu 
członków ciała, wykluwaniu oczu 
jeszcze żyjącym ofiarom w celu sa-
dystycznym, większym zadawaniu 
cierpień i męczarni dla uciechy i 
radości bandytów z UPA. Każda 
z ofiar przed skonaniem zmuszo-
na była do wykopania sobie dołu 
w miejscu tortur; o gwałceniu 
dziewcząt nieletnich, gdyż, jak mó-
wiono, nie wolno ich było zarżnąć 
przed zgwałceniem.
Około północy znużony strachem i 
snem udaję się do swojej kryjów-
ki w stodole. Budzą mnie strzały z 
karabinów i zajadłe wycie i szcze-
kanie psa. Zrywam się z posłania. 
Widzę przez szparę w ścianie sto-
doły, jak banda UPA morduje ojca. 
Otoczony gromadą uzbrojonych w 
karabiny i siekiery, szamoczący się 
z bandytami, otrzymuje siekierą 
cios w głowę z tyłu. Zachwiał się do 
przodu, zgiął w kolanach i upadł 
twarzą na ziemię w konwulsjach. 
Matka zdążyła wybiec z przeraźli-
wym krzykiem: „Och Matko Naj-
świętsza!" i wbiegła przez furtkę 
do ogródka. Na głośny ryk: „Stij!" 
zatrzymała się, ale została powa-
lona strzałem i uderzona siekierą 
już na leżąco. Przerażające krzyki 
rozpaczy, bez możliwości ratunku, 
miotającego się rodzeństwa i go-

Koniec świata przed świtem 29 sierpnia 1943 r.
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niących za nimi morderców. Tak, 
to już koniec świata dla nich, bez 
żadnej możliwości ratunku. Oszo-
łomiony masakrą i tragedią rodzi-
ny widzę jak sąsiad z wołaniem: 
„Uciekać, banda UPA morduje!" 
wybiegł tylnym wyjściem na ze-
wnątrz stodoły. Wypadam za nim i 
na pewną odległość odbiegliśmy, 
ale już zauważeni przez upowców,  
za nami wybiega reszta rodziny 
sąsiada, ale już odbiec nie zdążyli 
zastrzeleni kolejno z karabinów i 
dobijani siekierami. Za nami rzu-
ciło się w pogoń kilku bandytów, 
strzelając z karabinów w biegu, 
klękając na kolano i mierząc w 
nas. Kule syczą wokół uszu, ale 
odbiegamy coraz dalej. Udało się 
nam odbiec na taką odległość, że 
strzały przestały być groźne. Led-
wie nam się udało. Po wbiegnię-
ciu do lasu przestrzeń pomiędzy 
nami a bandą zupełnie się wydłu-
żyła. Na moment przystanęliśmy. 
Zastanawiamy się chwilę czy wró-
cić, ale wpływ strachu silniejszy. 

Zaszyliśmy się w gęstwinę traw i 
tak przystanęliśmy chwilę ukryci. 
Wysłuchujemy i wyglądamy, czy 
nie gonią. Dookoła wioski słyszy-
my już strzelaninę, przeraźliwe 
krzyki i wycie bandytów. Znaczyło 
to, że banda UPA ogarnęła całą 
wieś. Przez pewien czas przysłu-
chujemy się strzałom. Zewsząd 
słychać okropny, przerażający 
płacz, krzyki rozpaczy, wołania 
o ratunek, którego już nikt im nie 
udzieli. Postanawiamy iść dalej. Z 
lasu wybiegamy do następnej wsi 
- Grabina. Tam też nie było schro-
nienia. Nie upłynęła nawet godzi-
na, kiedy z jednej i drugiej strony 
wioski widzimy miotających się w 
różne strony przerażonych ludzi i 
jednocześnie słyszymy rozpętaną i 
nasilającą się strzelaninę z kara-
binów. Biegnący ludzie ze strachu 
nie wiedzą, w którą stronę ucie-
kać, każdy kryje się, gdzie tylko 
może. Każdy ma nadzieję, że może 
się uda. Sytuacja ta i strzelanina 
zmusza nas do dalszej ucieczki. 

Przebiegamy z Grabiny w kierun-
ku pomiędzy wioskami ukraiński-
mi Duliby i Kulczyn. Widzimy, jak 
z Kulczyna zabiegają nam drogę. 
Zmieniamy kierunek ponad mo-
czarami rzeki w lewo, przecho-
dzimy Turię w kierunku na Dolsk. 
Goniący nas oprawcy przez rzekę 
nie przechodzą i zawracają. Bie-
gniemy już wolniej do nieduże-
go lasu. Wchodząc do niego bez 
ostrożności o mało nie wpadliby-
śmy na bandę, stała w gromadzie 
około 40 osób. Tak pilnie słucha-
ła mowy w środku stojącego, że 
byliśmy niezauważeni. Już długo 
potem doszliśmy do wniosku, że 
przygotowywali się do napadu 
na wieś Święte Jezioro, którą my 
ostrzegliśmy. Biegniemy ile sił, 
omijając ukraińskie wsie przyby-
wamy do dużego masywu leśnego, 
w którym spotykamy dużą gro-
madę ludzi. Ludność ta zdołała 
się już tu ukryć. Posiada konie i 
wozy, jak i różny sprzęt do obrony, 
najczęściej siekiery i kosy. Z gru-

pą tych ludzi idziemy do miasta 
Maciejowa, raz tylko zaczepieni 
w jednej wsi ukraińskiej przez 
nieliczną grupę patrolową UPA, 
doszliśmy do Maciejowa. Był już 
wieczór, otrzymaliśmy posiłek na 
plebanii u księdza. Na plebanii 
zebrało się już kilkaset osób. Jak 
można było, tak nas zakwatero-
wano po różnych kątach. Z żalem 
i rozpacza po zamordowanych na 
jednej z ławek w kościele usnę-
ło się i tak ten dzień apokalipsy 
skończył się dla mojej rodziny. 
Dla mnie rozpoczęły się dni tu-
łaczki bez domu i najbliższych, 
wśród obcych. Po czasie nieraz 
przypominają mi się słowa ojców 
mówiących o bliskim końcu tego 
świata, może pod wpływem repre-
sji, zezwierzęconego bandytyzmu, 
w obliczu bestialskich mordów 
panoszących się coraz bardziej. 
Nie wiedzieli, a może wiedzieć 
nie chcieli, a może przeczuwali, 
ale mówić nie sposób było, bo po 
co straszyć dzieci? Co ma być, 

niech będzie i taka to konieczność 
przyszła, jak gdyby koniec ten so-
bie wypowiedzieli. Tak i zginęli 
wybici siekierami. Nie świadomi, 
że ten koniec tego świata miał być 
tak okrutny.

Tak zginęli: ojciec Stanisław, lat 
56, matka Helena, lat 43, rodzeń-
stwo, Zofia, lat 18, Helena, lat 15, 
Marcelina, lat 8, Heronim, lat 6. 
Krystyna, lat 4, Henryka, lat 2. Z 
rodziny sąsiada Jana Marnota, z 
którym to udało nam się wyrwać 
z tego piekła, zginęli: żona Fran-
ciszka lat 40, dzieci, Władysława, 
lat 14, Marian, lat 12, Bronisła-
wa, lat i i Helena, lat 2. 

Lucjan Metrzelsh Przemyśl, 10 
października 1989 r

„Jeden dzień mojej wojny”  Frag-
ment wspomnień  "Dzieci Kresów 
III" Lucyny Kulińskiej

Roman Domański "Sęp"

Urodziłem się we wsi Miłostów 
pod Równem na Wołyniu. Metry-
ka urodzenia wypisana była w ko-
ściele parafialnym w Płonce pow. 
Krasnystaw,  wsi rodzinnej rodu 
Domańskich. Wszystkie moje 
młode lata spędziłem na Wołyniu 
w Miłostowie, Bogdaszewie pod 
Zdołbunowem w Międzyrzeczu 
koło Korca i w Kowlu. We wrze-
śniu 1939 roku mieszkałem w 
Kowlu na Wołyniu przy ul. Łuc-
kiej. Ósmego września o świcie 
nadleciały bombowce niemieckie 
zrzuciły bomby na przedmieścia  
Kowla wzdłuż torów kolejowych 
a jedna bomba trafiła w dom 
mieszkalny, w którym zginęła 
matka z córką. Pogrzeb tych ofiar 
odbył się  z udziałem setek miesz-
kańców Kowla. Po kilku dniach 
ponownie nastąpił nalot bombow-
ców, które dokonały ogromnych 
szkód.  Jedna z bomb eksplodo-
wała przed wejściem do tunelu, 
który prowadził do budynku 
dworcowego. Wybuch miał miej-
sce przy masywnych dwuskrzy-
dłowych drzwiach. Podmuch wy-
buchu był tak silny, że wyrwane 
drzwi  tunelu zabijały ludzi  o 
ściany tunelu. Zginęło wówczas 
ponad stu uciekinierów z zachod-
niej Polski, którzy pochowani zo-
stali na cmentarzu kowelskim. 
Rannych zawieziono do szpitala 
powiatowego w Kowlu. Wojska 
niemieckie znajdowały się po za-
chodniej stronie Bugu.17 wrze-
śnia pojawiły się eskadry samolo-
tów sowieckich a 18-stego 
września o świcie na przedmie-
ście Kowla wkroczyły wojska so-
wieckie, przy wsparciu wozów 
pancernych i czołgów. Po drugiej 
stronie ulicy, obo mego domu na 
rozległym trawniku obozowała 
kompania wojska polskiego. Ofi-
cerowie tej kompanii widząc zbli-
żających się żołnierzy sowieckich 
uciekli przez drogę do naszego 
domu. Ojciec mój co miał z odzie-
ży cywilnej dał czterem oficerom 
do przebrania. Ja z moim bratem 
Mieczysławem znosiłem porzu-
coną broń przez polskich żołnie-
rzy, i chowaliśmy ją  na strychu. 

Z ciekawości wyjrzałem przez  
balkon i zobaczyłem ruskich żoł-
nierzy przyczajonych pod mur-
kiem wjazdu do szpitala, którzy 
krzyczeli do polskich żołnierzy 
żeby rzucali broń. Wtedy posta-
nowiłem z bratem strzelać do 
nich. Wyjęliśmy ze strychu kara-
biny, które położyliśmy na stół. 
Otworzyłem drzwi od balkonu i w 
tym momencie wszedł do pokoju 
przebierający się oficer,  gdy zo-
baczył co my robimy-  krzyknął 
"gówniarze co wy robicie chcecie 
żeby nas wszystkich ruscy wybi-
li" i odebrał nam broń, dzięki cze-
mu wszyscy domownicy uniknęli 
śmierci. Całe miasto zostało opa-
nowane przez wojsko sowieckie. 
Po wyjściu na miasto zobaczyłem 
jak wygląda wojsko radzieckie-  
był to obraz brzydoty i nędzy, 
płaszcze mieli postrzępione u 
dołu nie obszyte .Przechodzący 
ulicą oddział żołnierzy pozosta-
wiał po sobie niemiły zapach 
diohtiu, którym "bojcy" smaro-
wali zwinięte w harmonijkę cho-
lewy butów. Na ulicach roiło się 
od młodych Żydów z czerwonymi 
opaskami na rękawach jako mili-
cja porządkowa. Kawaleria jecha-
ła na koniach na oklep,  bez sio-
deł-  tylko podścielone były szare 
brudne koce, nie mieli butów z 
ostrogami jak nasza kawaleria - 
wyglądali jak stepowe dzikusy na 
stepowych koniach. Zaczął się 
bardzo dokuczliwy kryzys żyw-
nościowy. Żydowskie sklepy były 
pozamykane, trzeba było po chleb 
stać całą noc w piekarni bo zabra-
kło chleba. Zaczęły się areszto-
wania ,więzienie szybko było  na-
pełnione. Żydowska i ukraińska 
milicja wyłapywała resztki ukry-
wających się żołnierzy polskich 
.Często się zdarzało, że złapane-
go bezbronnego żołnierza natych-
miast rozstrzeliwano. W paź-
dzierniku na bocznicach 
kolejowych zatrzymały się trans-
porty kolejowe z  żołnierzami ja-
dącymi za Bug na tereny zajęte 
przez Niemców. Siedzący w wa-
gonach towarowych żołnierze 
polscy byli głodni. Moi rodzice 
przygotowali żywność, a ja tą 
żywność w wiadrach donosiłem 

do wagonów. Nie było to łatwe bo 
strażnicy sowieccy nie pozwalali 
na podawanie żywności, ale mnie 
udawało się sprytnie poza ich ple-
cami podawać wiadra do wycią-
gniętych rąk głodnych żołnierzy. 
"Bojcy" grozili mi, że będą strze-
lać i kierowali w moim kierunku  
karabiny ze spiczastym bagnetem 
.W naszym kilkunastopokojowym 
domu, chwilowo mieszkali ucie-
kinierzy -żony oficerów z dzieć-
mi i był też uciekinier z pod Po-
znania Baron Pętkowski z ojcem 
staruszkiem z żoną z dziećmi. Ba-
ron Pętkowski wiózł w transpor-
cie kolejowym  majątek ,ruchome 
mienie ,drogie naczynia i inne 
sprzęty domowe. Wszystko to 
musiał zostawić w wagonie, bo 
transport z cywilami został 
ostrzelany przez ruskie wojsko z 
czołgów i wielu uciekinierów zgi-
nęło. Zabici cywile zostali prze-
wiezieni na wozach konnych do 
kostnicy przy szpitalu. Z braku 
miejsca ,trupy kładziono jeden na 
drugim aż pod sufit. Chodnik od 
drogi do kostnicy zalany został 
grubą warstwą skrzepłej krwi. W 
lutym 1940 roku przy  czterdzie-
stu dwu stopniowym mrozie 
NKWD  zorganizowało wywózkę 
Polaków na Sybir. Wywózkę za-
częto od inteligencji polskiej, 
osadników wojskowych, policji i 
bogatych gospodarzy. Wagony do 
których zwożono Polaków z ro-
dzinami, stały na rampie obok 
dworca kolejowego. Wagony 
miały wysoko umieszczone małe 
zakratowane okienka. Zwózka lu-
dzi trwała dwa dni, do wagonów 
nocą dowożono ciężarowymi sa-
mochodami . Do tego transportu 
też przynosiłem suchy prowiant   
i też sprytnie udawało mi się po-
dawać żywność przez zakratowa-
ne  okienko. Jakoś udawało mi się 
dotrzeć do wagonów pomimo, że 
"bojcy" grozili mi że będą strze-
lać, ale widocznie mieli trochę 
serca nie wykonując tej groźby. 
Okupant sowiecki pootwierał 
szkoły i ja zapisałem się do tak 
zwanej dziesięciolatek, którą 
ukończyłem we wrześniu 1940 
roku. Podczas okupacji sowiec-
kiej dość często kontaktował się z 

moim ojcem Władysław Czer-
miński też nauczyciel  jak mój oj-
ciec, bardzo się ze sobą przyjaź-
nili .W tym też czasie pan 
Czermiński organizował ruch 
oporu pod nazwą Związek Obro-
ny Wołynia. Pomimo młodego 
wieku przystąpiłem do tej organi-
zacji. Działalność była bardzo ry-
zykowna i trudna ze względu na 
doskonałą współpracę . NKWD z 
Żydami i Ukraińcami. 1940 roku 
władze miasta przymusowo za-
kwaterowały w naszym domu ro-
dziny wojskowych w tym NKWD-
-zistę z matka w podeszłym wieku 
,z która nawiązaliśmy przyjazny i 
serdeczny kontakt. Było nas czte-
rech braci Emil, Stefan, Mieczy-
sław i ja jako najmłodszy. Dla nas 
matka NKWD-zisty stała się "Ba-
buszką",która opowiadała nam w 
sekrecie jaki straszny głód był w 
latach trzydziestych w Rosji. Lu-
dzie z głodu jedli pokrzywę, koty, 
psy, szczury. Często zabijali i zja-
dali bezdomne dzieci , które orga-
nizowały  się w bandy w celu  
zdobywania żywności i samo-
obrony.  "Babuszka" często po 
kryjomu słodziła nam w garnku 
gorzką kawę cukrem, czasem do 
gotującej się zupy wrzucała mię-
so, które w czasie kryzysu dla nas 
było prawie nieosiągalne. Pewne-
go dnia przekazała nam wiado-
mość, że jesteśmy na liście do 
wywiezienia  na Sybir i w dniu 22 
czerwca 1941  roku były dla nas 
podstawione wagony towarowe 
na rampie przy dworcu .O świcie 
tego dnia Niemcy znienacka  ude-
rzyli na Rosję bez wypowiedze-
nia wojny i transportem podsta-
wionym na wywózkę na Sybir w 
panicznym pośpiechu uciekało 
NKWD i służący im Żydzi i Ukra-
ińcy. Zanim reżym sowiecki opu-
ścił Kowel, oddział sowieckiej 
artylerii po wyjściu wojska oko-
pał się za Kowlem i pociskami z 
dział artylerii zniszczył część 
dzielnicy żydowskiej ,całkowicie 
niszcząc domy. Wycofujące się 
wojsko wysadziło w powietrze 
magazyny amunicji, które wybu-
chały przez cała dobę. Spalono 
dwa potężne 72- tonowe czołgi 
,magazyny z potężnym zapasem 
cukru i soli, roztopiony cukier 
płynął ulicą. Po trzech dniach do 
Kowla wkroczyli Niemcy jadący 
na motocyklach. Zaczęła się nowa 

okupacja- władze objęli Niemcy i 
Ukraińcy. Pojawiły się ogłoszenia 
,że pod karą śmierci należy na-
tychmiast zdać Niemcom odbior-
niki radiowe .Tragedia  Żydów 
zaczęła się na początku 1943 roku 
.Wszyscy Żydzi zostali wysiedle-
ni do utworzonego getta w śród-
mieściu Kowla. W gettcie syste-
matycznie ładowano Żydów na 
samochody ciężarowe i wywożo-
no ich poza miasto na teren ce-
gielni " Górce", gdzie w dołach 
po wykopach gliny do cegielni, 
rozstrzeliwano ich , a trupy zasy-
pywano ziemią i wapnem. Roz-
strzeliwania Żydów dokonała mi-
licja ukraińska pod nadzorem 
gestapo. W Wielki Piątek idąc do 
kościoła zostałem aresztowany 
przez gestapo i osadzony w cięż-
kim obozie pracy, który mieścił 
się w dawnych magazynach mły-
na przy ul. Łuckiej. Obóz liczył 
około stu więźniarek i sto pięć-
dziesiąt więźniów. Praca w obo-
zie była ponad moje siły. Pilno-
wała nas straż ukraińska pod 
nadzorem  gestapo ,pracę wyko-
nywaliśmy na dużym kolejowym 
składzie węgla, gdzie w ciągu 
czterech godzin dwóch więźniów 
musiało wyładować czternaście 
ton węgla z wagonu szuflami. Kto 
nie wytrzymał tempa pracy był 
bity do utraty przytomności "by-
kowcem" przez kolejowego eses-
mana. Po paru tygodniach mego 
pobytu w obozie, w dniu 16maja 
Gestapo przystąpiło do likwidacji 
obozu poprzez rozstrzeliwanie 
więźniów. Ja miałem pryczę na 
górze przy poddaszu, które było 
wokół obite deskami pionowo do 
dachu tak, że po wyjęciu gwoździ  
i uchyleniu desek można było tam 
się schować . O tym pomyślałem 
wcześniej zanim nadszedł dzień 
rozstrzeliwania więźniów. Obok 
mnie spał bardzo inteligentny ru-
ski chłopak uciekinier z transpor-
tu do Niemiec na roboty. Miał na 
imię Sasza. Kiedy wyganiano nas 
na dół po schodach powstał taki 
bałagan ,że udało się nam wejść 
do skrytki uchylając deski do 
środka poddasza. Wtedy miałem 
świadomość i przeczucie  śmier-
telnego  zagrożenia. Cały czas 
słychać było krzyki ukraińskiej 
milicji i strzelaninę z karabinów 
maszynowych. Szczęśliwie do-
czekaliśmy nocy. Ucichła strzela-

Młode lata na Wołyniu.
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nina i przeraźliwe krzyki mordu-
jących i mordowanych więźniów, 
wtedy wyszliśmy z ukrycia do 
środka celi po koce ,następnie 
wyjęliśmy kilka dachówek i po-
wstał otwór przez który wyszli-
śmy na dach i przy pomocy po-
wiązanych ze sobą koców 
zeszliśmy na dół poza ogrodzenie 
obozu. Pod osłoną  nocy dostali-
śmy się do domu, który stał  na tej 
samej ulicy Łuckiej. Z ogromną 
radością  witali nas moi rodzice, 
bo byli pewni, że ja już nie żyję. 
Po przyjściu do zdrowia nawiąza-
łem kontakt z niemieckim koleja-
rzem - Polakiem ze Śląska i u nie-
go kupowałem za carskie złote 
pięcio-rublówki  broń, automaty 
niemieckie i mauzery Zakupioną 
broń przekazywałem przez łącz-
niczkę do Zasmyk do batalionu 
"Jastrzębia" ,którego dowódcą 
był por. Władysław Czermiński.  
W porozumieniu z moim ojcem 
Władysław Czermiński "Jastrząb" 
ustalił, że w naszym domu za-
mieszka major "Kowal" - Jan 
Szatowski jako inspektor A.K. na 
okręg kowelski. W lipcu 1943-go 
roku ukraińskie bandy UPA roz-
poczęły straszliwe akcje mordo-
wania Polaków. Uzbrojone bandy 
UPA  ,oraz chłopi uzbrojeni w wi-
dły ,siekiery i noże mordowali 
całą ludność polską , rabując  
wsie i osiedla ,paląc doszczętnie 
wszystkie zabudowania. Koło Ki-
sielina gdzie spędzałem wakacje 
została wymordowana w więk-
szości nasza dalsza rodzina, która 
mieszkała tam w ramach  osad-
nictwa wojskowego. Straszne to 
były noce, wokół Kowla niebo 
krwawiło się od czerwonych łun, 
z dala  było słychać wycie zabłą-
kanych psów. W miasteczku Ki-
sielinie podczas Mszy św. zbrod-
niarze UPA otoczyli kościół i 
Polaków ,którzy byli na zewnątrz 
kościoła zaczęli mordować. By 
nie zakrwawić świątecznych blu-
zek zbrodniarze zmuszali dziew-
częta i kobiety do zdejmowania 
ich przed zabiciem, chcieli mieć 
czysty prezent dla swoich bab. Ci 
co byli wewnątrz kościoła zdążyli 
zamknąć drzwi wejściowe do ko-
ścioła. Bandyci nanieśli słomy 
pod drzwi i zapalili, a płomień 
który przedostawał się do we-
wnątrz kościoła mężczyźni   gasi-
li moczem zebranym do naczyń .

Wrzucono do kościoła przez okno 
dwa granaty ,które cudem zostały 
odrzucone na zewnątrz rażąc ban-
dytów. Po ucieczce z obozu uzy-
skałem kenkartę- dowód tożsa-
mości na inne nazwisko i 
podjąłem pracę w elektrowni ko-
lejowej jako elektromonter. Mon-
towałem i demontowałem genera-
tory zasilania elektrycznego w 
parowozach , naprawiałem uszko-
dzenia i awarie sieci energetycz-
nej na całym terenie kolejowym 
w Kowlu, miałem przepustkę na 
cały teren. Mój brat Mieczysław 
też pracował na kolei na stanowi-
sku zwrotniczego, pełnił dyżur na 
stacji rozdzielczej. Nadarzyła 
nam się okazja bardzo ryzykow-
nego zdobycia broni. Nadjechał 
transport niemieckiego wojska, 
które w pośpiechu wysiadało z 
wagonów i zajmowało kolejkę po 
suchy prowiant z pobliskiego ba-
raku. Niemcy broń i bagaże zosta-
wiali pod ścianą dworca bez opie-
ki i to nas skusiło, że  krótkie 
karabiny schowaliśmy  pod płasz-
cze i natychmiast oddaliliśmy się 
od dworca .Zaułkami szczęśliwie 
dotarliśmy do domu. Więcej tego 
nie robiliśmy bo było to zbyt ry-
zykowne. Przyjaźniłem się z ko-
legą pochodzenia ruskiego, Fie-
dią Czernikiem. Miał on na tyle 
zaufania do mnie, że zapropono-
wał mi ,żebym wziął udział  w za-
minowaniu cysterny w magazynie 
kolejowym ,obok elektrowni . 
Tam pobierałem ropę do beczek 
dla elektrowni ,ja na tą propozy-
cję zgodziłem się, minerem był 
ruski partyzant. Na drugi dzień 
gdy się ściemniło przeszliśmy 
dość wysoki masywny płot wyko-
nany z podwałów szynowych.  
Dostaliśmy się  do cysterny, ruski 
partyzant wyciągnął z torby minę 
ustawioną na czas i podwiesił ją 
pod cysternę. Do wybuchu mieli-
śmy 15 minut czasu więc opuści-
liśmy teren magazynu i na przełaj 
przez tory kolejowe oddaliliśmy 
się w bezpieczne dla nas miejsce. 
Po upływie 15-tu minut oślepił 
nas potężny błysk ognia i ogłu-
szający  huk eksplozji. Słup ognia 
sięgał wysokości około 50 me-
trów, po chwili czasu eksplodo-
wały następne stojące obok cy-
sterny. Za parę minut zawyły 
wojskowe syreny. Całą noc sły-
chać było warkot samochodów i 

wrzask gaszących ogień .Na drugi 
dzień nie poszedłem do pracy w 
elektrowni ,bo bałem się, że mnie 
mogą aresztować. Mogłem spo-
kojnie to uczynić, bo Niemcy nie 
znali mego prawdziwego nazwi-
ska i adresu. Bardzo nerwowo 
przeżyłem tą akcję, a w zamian 
od Fiedi dostałem ruski automat 
"finkę" i dwa woreczki amunicji. 
Miałem kontakt z konspiracyjny-
mi dziewczynami, które pracowa-
ły w niemieckich  barakach woj-
skowych na przedmieściu 
drugiego Kowla, gdzie wojsko 
niemieckie jadąc na urlop odby-
wało kwarantannę, zmieniali 
mundury i przez parę dni odpo-
czywali. Broń Niemcy zdawali do 
magazynu a amunicję często zo-
stawiali po kątach i pomieszcze-
niach baraku i pracownice sprzą-
tając chowały ją i według 
porozumienia ze mną wyrzucały 
je za ogrodzenie drutów kolcza-
stych w trawę i dzikie zarośla, a 
ja o zmierzchu wyszukiwałem po 
omacku nogami amunicję i cho-
wałem ją pod czapką na głowie. 
Nieraz bywało, że przynosiłem do 
domu ponad sto naboi i odpo-
wiednio uzbieraną ilość przeka-
zywałem do samoobrony do Za-
smyk. Amunicja w tym czasie 

była na wagę złota. Zdarzyło mi 
się, że idąc z amunicją do domu  
na skróty przez tory, przechodzi-
łem przez wagon z węglem, zna-
lazłem leżący na węglu niemiecki 
karabin ,przytuliłem go ze szczę-
ścia i ten skarb bez przeszkód 
przyniosłem do domu. Moim ulu-
bionym "hobby" było zaintereso-
wanie radiotechniką. Miałem ko-
legę syna folksdojcza Tadeusza 
Pomersbacha ,który naprawiał ra-
dia Niemcom i miał dużo części 
radiowych . Przy jego chwilowej 
nieobecności  po prostu kradłem 
potrzebne mi części, z których 
zmontowałem radio krótkofalowe 
i słuchałem Londynu. Słuchając 
wiadomości z Londynu notowa-
łem ważniejsze wiadomości i na 
prymitywnym powielaczu robi-
łem ulotki, które przekazywałem 
łącznice "Grażynie", która często 
bywała u majora "Kowala" i mo-
głem jej te ulotki doręczać. Czę-
sto pełniłem wartę podczas spo-
tkań i naradach dowódców 
przybyłych na naradę w sprawie 
organizacyjnej naszej dywizji, 
była to warta ubezpieczająca w 
razie niebezpiecznego zagroże-
nia. Na zewnątrz domu ukryty był 
przewód ,którym w razie koniecz-
ności użycia uruchomiałem alarm 

wewnątrz domu. W wypadku za-
istniałego zagrożenia osoby za-
grożone mogły się skryć na stry-
chu do którego były  ukryte drzwi 
za szafą, które po zamknięciu nie 
były widoczne. Mój ojciec powie-
rzył mnie chowanie dużej metalo-
wej kasety, w której była duża 
suma dolarów i małokalibrowy 
rewolwer. Do obecnej chwili po-
siadam  czarny metalowy krzyżyk 
mego brata Stefana - zakonnika 
Jezuity, który wcielony został w 
1940 roku do sowieckiego wojska 
do Połtawy i do tej pory nic nie 
wiadomo gdzie zginął. Na ten 
krzyżyk przysięgali "Cichociem-
ni", por. "Bratek" major "Kowal" 
moi rodzice ,bracia i ja . Ojciec 
mój był sekretarzem Inspektoratu 
27 DW AK, wtajemniczony we 
wszystkie sprawy konspiracyjne. 
Przechowywanie dokumentów i 
kaset należało do mnie. Miałem 
schowek pod podłogą ,do którego 
musiałem czołgać się na kolanach 
i między dwoma ścianami chowa-
łem pod podłogą. 
Fragment :  Wspomnienia z cza-
sów okupacji i po wojnie.   Roma-
na Domański ego ps. "Sęp"
Z Batalionu por. "Trzaski"

FORUM 
KSI

Weź udział w dyskusji o Kresach!
Wystarczy się zalogować do Inter-
netowego Serwisu o Kresach, wejść 
na nasze FORUM i swobodnie wy-
powiedzieć na wybrany temat doty-
czący Kresów.
Działy FORUM odpowiadają dzia-
łom Kresowego Serwisu Informa-
cyjnego a więc nie powinno być 
problemu z wyborem odpowiedniej 
tematyki.   http://ksi.kresy.info.pl/
index.php?option=com_kunena-
&view=entrypage&defaultmenu-
=9&Itemid=7
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Zofia Wojciechowska 

Odbył się  IV Zjazd Polonii i Pola-
ków z Zagranicy, który obradował 
w Warszawie i Pułtusku w dniach 
od 24 do 26 sierpnia 2012 r. Ho-
norowy patronat nad nim objął 
Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej Bronisław Komorowski. Po 
inauguracji wygłoszono liczne re-
feraty jeden z tytułów brzmi- Po-
lonia wczoraj, dziś i jutro.  Zjazd 
przygotowywany przez Stowa-
rzyszenie Wspólnota Polska już 
budzi wiele emocji w kraju i za 
granicą...
Warto zatem dziś zastanowić się 
nad zagadnieniem relacji Kraju z 
Polakami za granicą. W tym roku 
zmieniono system finansowania 
organizacji polonijnych i instytu-
cji polskich za wschodnia grani-
cą. Pozornie nie brzmi to groźnie. 
Wcześniej przez prawie 22 lata 
finansowanie to, organizowały 
biura Senatu – lepiej, gorzej, nie 
zawsze posługując się sprecyzo-
wanymi regułami, niemniej środki 
dzielono uciekając od bieżących 
preferencji politycznych. Nieza-
leżnie od  tego, że w Senacie de-
cydującą rolę odgrywa większość 
udawało się dzielić pieniądze w 
miarę sprawiedliwie – przynaj-
mniej w opinii większości orga-
nizacji polonijnych i polskich na 
wschodzie. Odebranie Senato-
wi, nb. na jego własny wniosek 
wspomnianej roli to po pierwsze 
zmniejszenie roli tej instytucji, a 
po drugie zerwanie ze wspomnia-
ną polityką ciągłości, na rzecz re-
alizacji bieżących interesów poli-
tycznych. To przecież oczywiste: 
do tego roku decyzje o wsparciu 
finansowym podejmował jeden 
z najwyższych organów przed-
stawicielskich narodu, a obecnie  
urzędnicy.
Wg ministra spraw zagranicznych 
i Longina Komołowskiego Pre-
zesa Stowarzyszenia Wspólnota 
Polska, głównego beneficjenta  
finansów dzielonych przez MSZ 
wszystko jest w porządku i nie ma 
powodów do narzekań. Czy rze-
czywiście?

Wystąpienie Radosława Sikor-
skiego (13. posiedzenie Senatu 
RP VIII kadencji, 30 i 31 maja 
2012  link http://www.radiow-
net.pl/publikacje/jak-alibaba-i-
40-rozbojnikow-buszowali-w-
sezamie-40-ekspertow-msz-roz-
dzielilo-srodki-dla-polonii-a-co-
dla-kresowian
) wskazuje na zupełnie nowe 
aspekty polityki wobec Polaków 

za granicą. To utylitaryzm, wy-
rażający się w posługiwaniu się 
kategoriami będącymi kalkami 
kategorii biznesowych, w ocenie 
organizacji Polaków za granicą. 
Można to streścić następującym 
określeniem: co aktualnie my- 
rządzący „mają’ z działania or-
ganizacji polonijnych. Czyli, nie 
koncentrujemy się na zapewnie-
niu członkom polskiej diaspory 
dostępu do dóbr kultury, cywili-
zacji polskiej, tylko na własnych 
rządzącej koalicji korzyściach.
Takie podejście w sposób szcze-
gólny dotknęło Polaków w Rosji. 
„Padają” polskie czasopisma, roz-
głośnie. Lista polskich czasopism 
i audycji, które zawiesiły działal-
ność jest długa, ponad 20 tytułów 
i audycji  w tym  m. in. „Monitor 
Wołyński”, „Gazeta Polska” z Ży-
tomierza, „Polskofalówka” z Dy-
neburga na Łotwie i Radio Lwów,  
„ Nasze Drogi”, „ Lwowskie Spo-
tkania”, najstarsza gazeta polska 
wydawana na Ukrainie „ Dziennik 
Kijowski”, kwartalnik„ Krynica” 
czy też „ Mozajka Berdyczowska” 
miały kłopoty z finansowaniem. 
Nawet jeśli pieniądze trafią na 
konto nie uda się odzyskać za-
ufania jakim Polacy ze wschodu 
obdarzali Ojczyznę i polski Par-
lament. Polscy dziennikarze ze 
wschodu nadal piszą  dramatycz-
ne list prosząc o pomoc.
Nie zapominajmy jak trudną sy-
tuację mają także szkoły i Pol-
skie Domy. Nauczyciele języka 
polskiego zostali pozbawieni po-
mocy edukacyjnych , zawieszono 
wydawnictwo takich pism jak  „ 
Głos Nauczyciela”, „ Kwartalnik 
Metodyczny”. Kryzys osłabił po-
tencjał mediów z olbrzymią tra-
dycją tj. „ Kurier Galicyjski” na 
Ukrainie Wiemy, że kwartalnika 
„Rodacy” na Syberii już nie bę-
dzie. Pismo „Jutrzenka” w Mołda-
wii, na Litwie „ Kurier Wileński”, 
Radio Trek z okolic Łucka na Wo-
łyniu zastanawiają się - co będzie 
za rok. Ponad to wstrzymane do-
tacje do rozpoczętych inwestycji 
skutkować będą karami- już na 
koniec roku przekonamy się o tym 
ile przyjdzie nam zapłacić odsetek 
i kar, a także zaległych rachunków 
z centrów polskiej kultury.
Mimo deklaracji programowych 
obcięto środki na polonijną edu-
kację w szczególności dla mło-
dych Polaków za wschodnimi 
granicami. MSZ przesuwając pie-
niądze m.in. do krajowych  niepu-
blicznych uczelni ( np. Fundacja 
Janka Muzykanta dofinansowanie 
900 tyś.)  zamknęło drogę do kon-

tynuacji nauki kilku tysiącom sty-
pendystów ze wschodu, program 
stypendialny Semper Polonia w 
dwóch semestrach obejmował  
ok. 3 tyś stypendystów. Komplet-
nie nie wiadomo jak finansowane 
będą wakacje dla polskich dzieci 
z Rosji w kraju, gdyż samo MSZ 
podaje różne liczby dzieci obję-
tych Akcją Lato w Polsce.

 No cóż polskie media w Rosji, 
mogą być nie wygodne dla lanso-
wanej przez ministra polityki „ap-
peasmentu” Rosji. Młodzi Polacy 
ze wschodu już czują się rozgo-
ryczeni i oszukani.  Straty pono-
simy wszyscy, a są one moralne i 
instytucjonalne.  Jest to szczegól-
nie przykre, bo nikogo nie trzeba 
przekonywać, że sytuacja Pola-
ków w Rosji jest szczególnie trud-
na i ich sytuacja powinna przede 
wszystkim leżeć na sercu  polskim 
władzom – stosunek do własnych 
obywateli pokazuje jakość i moc 
państwa, i takie państwo będzie 
szanowane. Również przez Rosję.

Jak wspomnieliśmy SWP jest za-
chwycona współpracą z MSZ. Na 
działanie tej organizacji przezna-
czone jest w tym roku ok. 30 mln 
zł .  Z rezerwy celowej MSZ  sto-
warzyszenie otrzymało 25 mln zł 
na sfinansowanie 4 programów : 
"Z polskim dookoła świata" , "Ja, 
Ty, My - Polacy", "Polska - niech 
nas usłyszą" , "Polska - wszystko, 
co najważniejsze" nie sposób oce-
nić jakości tych działań ponieważ 
struktura organizacji i struktura 
realizowanych programów nie jest 
do końca jasna , choć organizacja 
ta pożytkuje pieniądze publiczne. 
Jej działania zatem podlegają pu-
blicznemu oglądowi. Realizowa-
ne są  programy, pięknie nazwane 
( np. "Polska - wszystko, co naj-
ważniejsze" obejmujący bardzo 
różne projekty:        
Ośrodek Ochrony Polskiego Dzie-
dzictwa za Granicą, Dokumenta-
cja śladów polskości - archiwi-
zacja, digitalizacja, Publikacje o 
tematyce polonijnej, Wspieranie 
polonijnych instytucji kultu-
ry,   Imprezy folklorystyczne.) 
natomiast nie udało się nam zdo-
być informacji, jakie konkret-
ne działania maja w ich ramach 
być podejmowane i jakie kwo-
ty zostały na nie przydzielone.( 
wypowiedzi Marka Różyckiego 
SWP w Programie Pomost  http://
www.radiownet.pl/publikacje/
w-gore -czy-w-do lewaluac ja -
s t o w a r z y s z e n i a - w s p o l n o t a -
polskiej) Warto również zapytać o 

koszty funkcjonowania Wspólno-
ty, a co za tym idzie efektywności  
jej  działania. Na razie Wspólnota 
i MSZ tworzą układ doskonale się 
uzupełniający. Ręka rękę myje?

Popatrzmy na dane statystyczne. 
W tym roku MSZ z 201 progra-
mów przyjęto do finansowania 
69 programów i 17 projektów na 
sumę  52 miliony 205 tysięcy zł.
Te 201 wniosków rozpatrywało 40 
urzędników ( eksperci? dziś bu-
dzą wątpliwość ). Dodatkowo rolę 
ekspercką maja przyjąć na siebie 
placówki dyplomatyczne i konsu-
larne, w zakresie polonijnych ini-
cjatyw medialnych. Oceniać będą 
pod kątem zgodności z aktualna 
linią polityczną MSZ? Taka zawo-
alowana forma cenzury? Tak czy 
inaczej min. Sikorski przyjmuje 
rolę Wielkiego Brata w stosunku 
do Polaków za granicą.

Senat RP w ubiegłym roku sfinan-
sował projekty prawie 700 organi-
zacji polskich i polonijnych w 50 
krajach na ok. 75 mln zł. Dane po-
chodzą z publikowanego w maju 
2012 r. opracowania Biura Polo-
nijnego Kancelarii Senatu  infor-
mującego o działaniach Senatu RP 
na rzecz Polonii w roku 2011 oraz 
w tym roku ! 2012. O bieżącej 
współpracy między MSZ a SWP 
niestety brak danych.

Zadajmy  teraz brutalne pytanie, 
czy to posługując się kategoriami 
używanymi przez min Sikorskie-
go, się opłaca? Odpowiedź będzie 
zaskakująca: w latach 2004- 11 
polska diaspora przekazała do 
kraju ok. 115 mld zł. Biorąc pod 
uwagę kwoty zainwestowane na 
dofinansowania organizacji Pola-
ków za granicami ekonomia nie 
zna bardziej opłacalnego bizne-
su. Znaczenia tych pieniędzy dla 
gospodarki narodowej nie trzeba 
wyjaśniać. Jest oczywiste.  Obec-
nie z skarbca MSZ wyasygnowa-
no 2 zł i 57 gr.  na statystycznego 
członka polskiej diaspory…. za-
tem o jakim rodzaju korzyści jest 
mowa?

Warto dodać, że Polonia ma rów-
nież szereg problemów zwią-
zanych z dezintegracją, słabym 
stopniem zorganizowania. In-
formuje o tym Program Pomost 
w Radio Wnet oraz ten artykuł. 
Brak stałej polityki finansowania 
na pewno nie przyczyni się do 
podniesienia jakości życia pol-
skiego na obczyźnie, a co zatem 
idzie skuteczności oddziaływania 
organizacji polonijnych, a co za 
tym idzie możliwości realizowa-
nia polityki państwowej, o co m. 
in zabiegał min. Sikorski w swoim 
wystąpieniu. Potrzebne jest stabil-

ne działanie, wolne od bieżących 
zawirowań i partykularnych inte-
resów. Tu nie trzeba wielkiej po-
lityki, skomplikowanych progra-
mów. Wystarczy realizować zapis 
6 artykułu Konstytucji : „Rzecz-
pospolita Polska udziela pomocy 
Polakom zamieszkałym za grani-
cą w zachowaniu ich związków z 
narodowym dziedzictwem kultu-
ralnym.” Tylko tyle i aż tyle.

---------------------------------------

Czkamy na kontakt z państwem 
programpomost@gmail.com

Szanowni Państwo,
Uważam tę kwestię za niezmiernie 
istotną, priorytetową w naszych 
działaniach dziennikarskich. Od 
stycznie 2012  roku w Programie 
Pomost Radia Wnet badamy z na-
szymi słuchaczami i czytelnikami 
te sprawy. W grudniu ubiegłego 
roku 2011 gdy jako dziennikarz 
społecznościowy zetknęłam się z 
trudnym tematem zmian zapropo-
nowanych przez rząd polski i no-
wym wymiarem budowania relacji 
z naszymi Rodakami pozostający-
mi poza granicami podjęłam się 
niezmiernie trudnego zadania- re-
lacjonowania przebiegu prac MSZ 
nad Nowym Planem Współpracy 
z Polonią i Polakami za granicą. 
Programy, audycje, relacje, wizy-
ty w sejmie i publikacje to cykl 
działań pod nazwą DEBATA PO-
LONIJNA. http://www.radiownet.
pl/#/etery/program-pomost
DEBATĘ POLONIJNĄ w formie 
wybranych artykułów prowadzi-
my z czytelnikami Kresowego 
Serwisu Informacyjnego, którego 
jestem redaktorem oraz z  Maga-
zynu Polonia w Chicago 

h t t p : / / w w w. m a g a z y n p o l o -
n i a . c o m / a r t y k u l / p o l o n i a -
swiat,debata-polonijna-w-radiu-
wnet,4f8da3b4a8829?wyswietl.

 Program Pomost ma za zadanie 
budzenie świadomości i aktywno-
ści społecznej, co nam się udaje 
się nam- świadczy o tym liczna 
korespondencja z całego świata 
oraz zdawane pytania, które prze-
kazujemy do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. Dziś na naszych 
oczach dokonuje się zabieg in-
żynierii społecznej, a jest to eks-
peryment na żywej tkance duszy 
Polaków najbardziej doświadczo-
nych przez historię. Pamiętajmy, 
że jesteśmy w wolnym kraju i nie 
tyko mamy moralny obowiązek 
ale także powinność wobec tych 
co pozostali po drugiej stronie 
granicy by stanąć w obronie nie 
pozwalając na ich krzywdę.

Z.W.

"Ja, Ty, My - Polacy"

Program POMOST Radia Wnet

Program POMOST w Radio Wnet to autorski program 
Zofii Wojciechowskiej. W audycji PROGRAM PO-
MOST są Wasze sprawy - to zapis historii opowiedziany 

przed mikrofonem. Każda miejscowość na Kresach jest 
swoistym mikrokosmosem polskiej kultury. 
Program Pomost powstaje z myślą o Was - zawiera pa-
mięć o mieszkańcach wiosek, losy polskich uciekinierów 
ocalałych z rzezi wołyńskiej, repatriantów wileńskich i 
białoruskich, przesiedleńców z wielu regionów Polski. 
Jest to pamięć trudna ale tym bardziej warta ocalenia. 
Zapraszam do podzielenia się swymi pamiętnikami, cze-
kamy na wiersze i piosenki z Kresów. W Programie Po-
most łączymy Polaków z całego świata. 
Wspólnie z Kresowym Serwisem Informacyjnym poda-

jemy bieżące informacje. Czekam na Gości i Państwa li-
sty. Program Pomost emisja on- line środa godzina 13.00. 

Do usłyszenia i przeczytania na stronie 
http://www.radiownet.pl/etery/program-pomost 

Program Pomost to obywatelska i społeczna inicjatywa, 
którą każdy może wesprzeć.
programpomost@gmail.com  
tel  518921104 lub  608 475 24

http://www.radiownet.pl/etery/program-pomost 
mailto:programpomost%40gmail.com%20%20?subject=Wys%C5%82ano%20z%20Kresowego%20Serwisu%20Informacyjnego
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 Redakcja 

To tytuł nowej książki  Aleksandra 
Szumańskiego. Książka powstała na 
kanwie drukowanego w Kresowym 
Serwisie Informacyjnym w 4 odcin-
kach ( październik 2011 – styczeń 
2012) „serialu” naszego redaktora 
Aleksandra Szumańskiego „Nie tylko 
lwowskie przypadki Adama Mace-
dońskiego”. Tytuł książki autor oparł 
na „strofach lwowskich” Mariana He-
mara. Przypominamy ten fragment:

…MY JESTEŚMY Z POLSKIEJ  FLOREN-
CJI
Z MIASTA SIEDMIU PAGÓRKÓW FIESOL-
SKICH,
Z MIASTA MUZYKI,INTELIGENCJI
I NAJPIĘKNIEJSZYCH KOBIET POL-
SKICH.
Z MIASTA TALENTÓW, IDEAŁÓW,
TEMPERAMENTÓW I BŁYSKAWIC
I TEATRU I GWIAZD I ZAPAŁÓW
I TEJ „PANORAMY RACŁAWIC” –
O, ŚLICZNY OLEODRUKU!

MY JESTEŚMY Z MIASTA POEZJI
CO SIĘ U NAS RODZIŁA NA BRUKU,
JAKBY KAMIEŃ SIĘ ZMIENIAŁ 
W NATCHNIENIE,
A NATCHNIENIE WSIĄKAŁO W KAMIE-
NIE
I POMNIKIEM 
W SERCU MIASTA STOI.

MY JESTEŚMY Z TEJ JEDYNEJ TROI
Z TEJ JEDYNEJ NA CAŁY ŚWIAT,
KTÓRĄ KIEDYŚ, W ŚMIERTELNEJ PO-
TRZEBIE,
HEKTOR
ZDOŁAŁ PRZED WROGIEM OBRONIĆ
A MIAŁ WTEDY
PIĘTNAŚCIE LAT… 

MARIAN HEMAR „STROFY LWOWSKIE”
Fiesole, górzysta miejscowość poło-

żona ok. 15 km obok Florencji. Ty-
tuł książki autor obrazuje „siedmio-
ma pagórkami fiesolskimi”, jako, 
że Lwów położony jest na siedmiu 
wzgórzach, stąd alegoria Mariana 
Hemara do siedmiu pagórków fie-
solskich ( polskiej Florencji).
„Adam Macedoński i Aleksander 
Szumański z siedmiu pagórków 
fiesolskich” to książka niezwykła. 
Opowiada o losach dwóch chłop-
ców 7 – 10 letnich wplecionych w 
barwy swojego miasta Semper Fide-
lis – Zawsze wiernego Lwowa. Tam 
się obaj urodzili, tam wychowali i 
tam wspólnie spędzali czas niewin-
nego dzieciństwa. Ich losy splatały 
się w igraszkach w Parku Kościusz-
ki, zwanym również Ogrodem Jezu-
ickim. 
Ten piękny park położony nieopo-
dal Uniwersytetu Jana Kazimierza 
na sporej powierzchni, w swojej 
historii gościł również ludzi nie-
zwykłych, jak Józefa Ignacego Kra-
szewskiego, który zapewne nie jed-
ną strofę swojej twórczości w tym 
parku zapisał. Ogród Jezuicki był 
ulubionym parkiem Artura Grottge-
ra, który u wylotu parku na ul. Mic-
kiewicza 22 miał swój dąb, niestety 
już usechł. 
Prawdziwą atrakcją parku była jego 
aleja główna, szczególnie w zimie. 
Aleja na długości około 1 km sta-
nowi równię pochyłą, o stosunkowo 
dużym kącie pochylenia. Ową aleją 
chłopcy zjeżdżali  na saneczkach i 
to była wspaniała zabawa.  Na licz-
nych ławeczkach parku gromadzili 
się  rówieśnicy bawiąc się znako-
micie, szczególnie wówczas gdy 
ich zabawiał „Warszawa-Wawa” 
młodzieniec w batiarskim kaszkie-
ciku zapraszający na spacer do… 
Warszawy. 
Autor stwierdza, iż jedno jest pew-

ne: „biegaliśmy wspólnie z Ada-
mem Macedońskim za Warszawą – 
Wawą. Było to zabawne, gdy młody 
mężczyzna w batiarskim kaszkieci-
ku zapraszał nas na wycieczkę do 
Warszawy, a gdy zebrał się już  tłu-
mek, wówczas „ruszał” naśladując 
lokomotywę parową, wykonując do 
taktu ruchy rękoma z rytmicznym 
zawołaniem – „warszawa – wawa 
– warszawa – wawa, a tłumek dzie-
ciaków za nim z tym samym zawo-
łaniem. Tych „myszygiene kopf” 
(„zwariowanych głów”) we Lwowie 
było wielu”.
Barwne dzieciństwo przerwała woj-
na, a 17 dzień tragicznego września 
1939 roku został w książce szeroko 
opisany, jako dokument przekazany 
po latach, widziany oczami dziesię-
cioletnich chłopców.
Książkę rozpoczyna opis spotka-
nia w klubie „Gazety Polskiej” w 
Krakowie w dniu 17 września 2011 
roku, gdy m.in. Adam Macedoński 
opowiadał o swoich losach związa-
nych z tym dniem we Lwowie.
Oto fragment owego zapisu:
„(…) tamte wrażenia wryły mi się 
głęboko w pamięć. Kiedy Rosjanie 
weszli do Lwowa, najgorszy był 
ten smród, który ze sobą przynieśli 
– straszny. Lwów jest pięknie poło-
żonym miastem na siedmiu wzgó-
rzach. Piękno tego polskiego grodu 
niejednokrotnie było opisywane. 
Logo Lwowa to Semper Fidelis – 
Zawsze wierny. To miasto „siedmiu 
pagórków fiesolskich i najpiękniej-
szych  kobiet polskich” jak Lwi 
Gród opisywał Marian Hemar.
Wszędzie ciągnęły się parki, ogro-
dy, pełno kwiatów, krzewy bzu, 
kasztany jadalne. Miasto trochę 
zbliżone stylem życia do śródziem-
nomorskiego, bo codziennie było 
corso, wszyscy elegancko ubrani, 

spacerowali, spotykali się, kłaniali, 
poznawali, okazywali sobie wza-
jemny szacunek. 
I nagle nadciągnął ten odór, taki 
straszny smród. Bo ci bolszewicy, 
którzy weszli, nie wyglądali jak ar-
mia – to była horda biedaków i że-
braków, a do tego dzikusów. Płasz-
cze mieli postrzępione , niektórzy 
nosili takie długie, że po ziemi się za 
nimi wlokły. I wszyscy byli strasz-
nie niscy. Moja matka patrząc przez 
okno, bo strzegła dzień i noc domu, 
spozierając przez firankę  wykrzy-
kuje do nas: „O Boże, to oni dzieci 
do wojska biorą”! 
Bo ci bolszewicy byli wszyscy tacy 
mali. To była wygłodzona horda 
skośnookich, chorych, zwyrodnia-
łych. Niejednemu brakowało oka, 
albo nos miał całkiem zniekształco-
ny, bo wśród nich panował syfilis. 
Śmierdzieli potem, rzygowinami – 
przecież pili wódkę z aluminiowych 
manierek. Jakie to jest szkodliwe 
– aluminium ze spirytusem. Nie 
mieli co jeść tylko pili, więc z głodu 
zabierali dzieciom kanapki. Pierw-
sze ich słowa, których my dzieci 
nauczyłyśmy się, to „dawaj kuszat”, 
czyli dawaj jeść. Ta cała hałastra to 
dzicz, to nie byli żołnierze, dzicz 
wiecznie pijana. W każdej chwili 
gotowi zabić, co chwilę strzelali w 
powietrze, żeby wzbudzić strach… 
Nienawidzili nas, bo to był dla nich 
inny świat, inni ludzie, bogate mia-
sto. Obrabowali wszystko. To praw-
da, że jedli lepy na muchy - bo lepy 
przed wojna były zrobione z miodu, 
więc ktoś im  powiedział, że to liza-
ki dla dzieci i oni te lepy rozwijali i 
lizali (…).
(…)O tym pisała Karolina Lancko-
rońska, którą wybuch wojny zastał 
we Lwowie, zapamiętując ziemiste 
twarze żołnierzy, ogromny portret 

Stalina nad katedrą w pierwszym 
dniu roku akademickiego na Uni-
wersytecie Jana Kazimierza i wraże-
nie, że nadeszła obca kultura z obcą 
dla lwowian mentalnością(…)” – 
Anna Zechenter „Zapamiętane” z 
Adamem Macedońskim rozmawia 
Anna Zechenter .
Z głośników radiowych dowie-
dzieliśmy się, iż Lwów jest stolicą 
„zapadnej” (Zachodniej) Ukrainy, 
która nareszcie wchodzi jako nowy 
członek do wielkiej rodziny szczę-
śliwych narodów Sowieckiego „So-
juszu”. „Proletariusze wszystkich 
krajów łączcie się!” dudniło nam 
zewsząd. Równocześnie radio nada-
wało obrzydliwe tyrady „o pańskiej 
Polsce” i jej „byłej” armii – wspo-
mina Karolina Lanckorońska we 
„Wspomnieniach wojennych”.

Macedoński z Szumańskim osiedlili 
się w Krakowie. Macedoński założył 
Instytut Katyński i był prześladowa-
ny, wielokrotnie więziony. Uzdol-
niony artystycznie publikował na 
słynnej ostatniej stronie tygodnika 
„Przekrój” swoje wiersze i grafiki. Z 
Aleksandrem Szumańskim, polskim 
poetą i publicystą światowej prasy 
polonijnej spotykają się na licznych 
wernisażach Macedońskiego, prze-
platając malarstwo poezją i muzyką, 
niejednokrotnie z udziałem lwowia-
nina jazzmana Jerzego Bożyka.

W czerwcu 2012 roku na Zamku 
Królewskim w Warszawie Adam 
Macedoński został uhonorowany ty-
tułem Kustosza Pamięci Narodowej.

P o l e c a m y lekturę i czekamy na 
komentarze i kolejną koresponden-
cję.

 „Adam Macedoński i Aleksander Szumański 
z siedmiu pagórków fiesolskich”
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PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI

Feliks Budzisz

 Kresowianie przywiązują dużą 
wagę do zbliżającej się 70. roczni-
cy ludobójstwa ludności polskiej, 
dokonanego przez bandy OUN-
-UPA w latach 1942-1946 na Kre-
sach Południowo – Wschodnich 
II Rzeczypospolitej  W przyszłym 
roku Polacy w kraju i diasporach 
polonijnych będą uroczyście obcho-
dzić tę tragiczną rocznicę. Według 
najnowszych danych banderowskie 
watahy wymordowały w tych latach 
ponad 200 tys. obywateli polskie-
go pochodzenia oraz wiele tysięcy 
ludności żydowskiej, ukraińskiej, 
rosyjskiej, czeskiej, ormiańskiej, 
romskiej.  Największe nasilenie 
mordów ludności polskiej miało 
miejsce 11 lipca 1943 r., w niedzie-
lę, oraz  w kilku poprzedzających i 
następnych nocach i dniach. Rzezie 
bezbronnej ludności w tych dniach 
objęły ponad 160 miejscowości 
zachodniego Wołynia, głównie  w 
powiatach włodzimierskim, horo-
chowskim, kowelskim, lubomel-
skim.  Ginęły bestialsko mordowa-
ne dzieci, ich rodzice, dziadkowie. 
Kompromitującym błędem niektó-
rych niedouczonych publicystów 
jest twierdzenie, że 11 lipca był 
początkiem eksterminacji ludności 
polskiej. Podkreślamy: tego dnia 
było największe nasilenie, apo-
geum mordów. Bandy OUN-UPA 
zamordowały wówczas wiele tysię-
cy osób,  w tym wiernych w kilku 
kościołach.
 W przyszłym roku pragniemy 
uczcić bolesną pamięć ponad 150 
tys. sadystycznie pomordowanych 
naszych Rodaków, często najbliż-
szych nam Osób – na Wołyniu, w 
Małopolsce Wschodniej i na połu-
dniowo-wschodnich terenach Pol-
ski w powojennych granicach. Pa-
tronami obchodów będą Zygmunt  
Rumel (1915-1943),  poeta i par-
lamentariusz Rządu Polskiego na 
rozmowy z upowcami, rozerwany 
przez nich końmi oraz dr hab. Wik-
tor Poliszczuk (1925-2008), Ukra-
iniec, który poświęcił swoje życie 
badaniu i upowszechnianiu prawdy 
o zbrodniach OUN-UPA. 
 Uznanie, szacunek i wdzięczność 
budzą sejmiki wojewódzkie, które 
podjęły doniosłe, o historycznym 
znaczeniu uchwały, przywołujące 
bolesną pamięć  o Ofiarach ludo-
bójstwa. Wdzięczność za głęboko 
ludzkie, patriotyczne postawy Rad-
nych jest szczególnie serdeczna 
ze strony Kresowian – świadków 

banderowskiego barbarzyństwa, 
niedoszłych Ofiar band OUN-UPA 
oraz ludzi 
z wyobraźnią i współczuciem dla 
ludzkiej tragedii. Ci ludzie nie 
ulegli bałamutnej, niedorzecznej,  
amoralnej „poprawności politycz-
nej”, narzuconej części Polaków 
przez ounowskie i ounofilskie eli-
ty w Polsce i poza jej granicami. 
Celem tej „poprawności” było i 
jest nobilitowanie i heroizowanie 
zbrodniczej OUN-UPA przez za-
kłamywanie i usprawiedliwianie 
jej zbrodni na bezbronnej ludności. 
 Ludzie o dużej  wrażliwości mo-
ralnej ocenę OUN-UPA wyprowa-
dzają 
z ogólnoludzkiej normy moral-
nej Dekalogu: Nie zabijaj! Jeżeli 
z premedytacją zabiłeś dziecko, 
bezbronną osobę - jesteś bandytą. 
A jeżeli mordy miały tak szeroki 
i bestialski zakres jak to było na 
Kresach, mamy wówczas do czy-
nienia z okrutnym ludobójstwem, a 
jego sprawcy są ludobójcami, a nie 
żadnymi żołnierzami, partyzantami 
czy – jak twierdzą ich pogrobowcy-
-apologeci – bohaterami. Kto zmie-
nia  kwalifikację zbrodni OUN-
-UPA wbrew Dekalogowi, bierze 
za nie współodpowiedzialność i 
powinien być piętnowany jak za  
kłamstwo oświęcimskie.
 Obchody tej bolesnej rocznicy, 
jak i inne działania upamiętniające 
Ofiary ludobójstwa, nie są wymie-
rzone w Naród Ukraiński, który 
również ze strony OUN-UPA po-
niósł ogromne śmiertelne ofiary – 
około 50 tys. osób. O tym, że nie 
utożsamiamy tej zbrodniczej for-
macji z Narodem Ukraińskim i nie 
oskarżamy go 
o zbrodnie ludobójcze, świadczą 
kategoryczne oświadczenia zawar-
te w Uchwale Sejmowej z 15 lipca 
2009 r. i w uchwałach sejmików 
wojewódzkich. Uchwały podkre-
ślają, że nie obarcza się zbrodnia-
mi całego Narodu Ukraińskiego,  
wyrażają wdzięczność tym Ukra-
ińcom, którzy z narażeniem życia 
ratowali swoich polskich sąsiadów 
przed oprawcami z OUN-UPA. 
Dlatego dewizą Kresowian jest: Z 
Ukrainą  partnerstwo i przyjaźń, dla 
OUN-UPA hańba i potępienie, bo 
jak udowodnił szczery przyjaciel 
Polaków dr hab. Wiktor Poliszczuk 
- nie ma zbrodniczych narodów, 
są zbrodnicze ideologie i organi-
zacje. Zbrodniczym był ounowski 
faszyzm  i OUN-UPA.
 Radni, dotychczas siedmiu sej-

mików, i Posłowie, przyjmując 
uchwały w sprawie ludobójstwa 
ludności polskiej, dali piękny przy-
kład odwagi i patriotyzmu pozosta-
łym sejmikom i samorządom jak 
spełnić obowiązek pamięci wobec 
Rodaków, którym zgotowano nie-
wyobrażalnie tragiczny los, zapre-
zentowali głęboko ludzkie uczucia 
i postawy, zaskarbili sobie głęboką 
wdzięczność ze strony niedoszłych 
Ofiar banderowskiego ludobójstwa. 
Chwała im za to! Z szacunkiem 
wymieniamy te sejmiki z datami 
podjęcia uchwał: Sejmik Dolnoślą-
ski - 29 IX 2008, wyprzedził i Sejm 
w tym kierunku, Sejmik Opolski 
– 27 X 2009, Sejmik Podkarpac-
ki– 29 XII 2009, Sejmik Lubuski – 
23 II 2010, Sejmik Lubelski – 7 II 
2010, Sejmik Podlaski -20 VI 2011, 
Sejmik Mazowiecki – 11 VII 2011. 
Radni siedmiu sejmików, również 
Posłowie, odnieśli się do ekster-
minacji ludności polskiej odważ-
nie i rozważnie, ze zrozumieniem i 
współczuciem dla męczeństwa Ro-
daków. Wyrazili hołd Ofiarom lu-
dobójstwa i Kresowym Samoobro-
nom, oddziałom AK i BCh, które w 
nierównych, desperackich walkach 
broniły ludność polską przed zagła-
dą ze strony hajdamackich opraw-
ców z OUN-UPA. 
 Na szczególne podkreślenie i 
wdzięczność zasługują opolscy Sa-
morządowcy. Sejmik Opolski – jako 
pierwszy w kraju – ustanowił 11 lip-
ca Dniem Pamięci Ofiar Ludobój-
stwa na Kresach Wschodnich II Rze-
czypospolitej, a Rada Miasta Opola 
– również jako pierwsza w kraju 
– uchwałą z 31 V br. poparła inicja-
tywę   ustanowienia 11 lipca Dniem 
Pamięci Ofiar, wniesioną do Laski 
Marszałkowskiej przez kluby PSL, 
PiS, SLD i SP. Podobnie godnie 
zachowała się Rada Miasta Kra-
kowa wspierając swoją uchwałą 
wcześniej wymienione inicjatywy. 
Uzasadniona jest więc nadzieja, że 
Sejm – jak zapewniła Pani Marsza-
łek Ewa Kopacz - czcząc 70. roczni-
cę ludobójstwa, taką uchwałę podej-
mie. Przypominamy, że z inicjatywą 
ustanowienia  dnia Kresów wystąpił 
swego czasu  Pan Prezydent Broni-
sław Komorowski w wywiadzie o 
Wileńszczyźnie. Mamy serdeczną 
nadzieję, że obietnicy dotrzyma.        
  Bolesną, nie zagojoną raną dla Kre-
sowian jest sprawa Pomnika Ofiar 
OUN-UPA w Warszawie – stolicy 
również tych 200 tys. zakatowanych 
przez tę zbrodniczą formację. Sy-
gnatariusze listy B. Berdychowskiej 

popełnili niewybaczalny błąd, bo 
utrącili ideę pomnika, nie proponu-
jąc nic w zamian, co było ich mo-
ralną powinnością. Wysoce nagan-
nym jest również stanowisko władz 
stołecznych, które uporczywie nie 
wyrażają zgody i na nową wersję 
pomnika Męczenników Kresów, 
którzy swoja Stolicę kochali bar-
dziej niż wielu naszych niedouczo-
nych „poprawnościowców”, 
a w tragicznym czasie okupacji 
marzyli, by ją kiedyś zobaczyć - 
wolną i piękną. Bardzo przykre, że 
sygnatariusze protestu B.B. tak bez-
myślnie potraktowali Męczenników 
Kresów, swoich przecież Rodaków, 
ulegając machinacjom ounofilstwa. 
Mają jeszcze szansę, by się zreha-
bilitować – wystąpić do władz sto-
łecznych  o postawienie Pomnika 
w godnym miejscu Stolicy. W ten 
sposób przyczyniliby się również 
do uświetnienia obchodów tej rocz-
nicy.  
 Dla świadków ludobójstwa i nie-
doszłych Ofiar godne uczczenie 
Męczenników Kresów ma ogrom-
ne moralne i osobiste znaczenie, bo 
tam pod kresową darnią, często w 
nieznanych miejscach spoczywają 
prochy naszych najbliższych, krew-
nych, sąsiadów, znajomych. Godne 
uczczenie ich pamięci jest naszym, 
polskim, moralnym, głęboko ludz-
kim obowiązkiem. Tylko że w speł-
nianiu tego obowiązku Kresowianie  
z reguły natrafiają  na „poprawno-
ściowe”  trudności: albo na całkowi-
tą blokadę (Warszawa),albo groźby 
i pomruki ( np. Wrocław), że mó-
wiąc o zbrodniach „dolewają oliwy 
do ognia” ( J. Onyszkiewicz) i psują 
bezpowrotnie stosunki polsko-ukra-
ińskie. 
A tak naprawdę „zatroskanym” o te 
stosunki chodzi jedynie o milcze-
nie o zbrodniach OUN-UPA, któ-
rą współcześni ounowcy otaczają 
obłędnym kultem. Na ten perfidny 
blef dało się nabrać wielu naszych 
uczciwych, ale naiwnych działaczy 
państwowych i samorządowych, w 
pewnym sensie i sygnatariusze listy 
B.B. Bulwersująca sprawa Pomni-
ka Ofiar OUN-UPA w Warszawie 
jest cząstką spraw upamiętniania 
Ofiar banderowskich zbrodni. Tzw. 
poprawność polityczna w stosun-
ku do ounizmu spowodowała w 
znacznym stopniu wytłumienia i 
zakłamania wiedzy o banderow-
skich zbrodniach, z czym spoty-
kamy się nagminnie, zwłaszcza w 
programach szkolnych, wydawnic-
twach encyklopedycznych i histo-

rycznych, mediach elektronicznych 
i prasowych. Cyniczne, „popraw-
nościowo” wybiórcze  traktowa-
nie martyrologii, również Kresów, 
przynosi złe efekty wychowawcze, 
powoduje zamęt  w świadomości 
historycznej i w końcu wywołuje 
zachowania aroganckie, agresyw-
ne, których świadkami byliśmy 
ostatnio w rocznicę Powstania 
Warszawskiego. Pan gen. Zbigniew 
Scibor-Rylski, którego darzymy 
najwyższym szacunkiem, pewnie 
lekką ręką sygnował listę B.B., a 
teraz po części zbierał plony swojej 
i innych niekonsekwencji. 
 Polacy, zwłaszcza ci z kresowym 
rodowodem, mają nadzieje, że ich 
prośby  i oczekiwania  związane z 
kresową martyrologią i  obchodami 
70. rocznicy zostaną spełnione, że:
- Parlament nasz uczci pamięć 
Ofiar banderowskiego ludobójstwa 
i złoży należny hołd obrońcom lud-
ności polskiej – kresowym samo-
obronom i oddziałom AK i BCh,  
w tym 27. Wołyńskiej Dywizji AK 
oraz ustanowi 11 lipca Dniem Pa-
mięci Męczeństwa Kresów;
- pozostałe sejmiki, podobnie jak 
poprzednie, ustosunkują się god-
nie do eksterminacji Rodaków na 
Kresach Południowo-Wschodnich 
II RP i terenach Polski w powojen-
nych granicach;
- władze państwowe, na czele z 
Prezydentem Rzeczypospolitej 
Bronisławem Komorowskim i sa-
morządowe na czele z Marszałek  
Sejmu Ewą Kopacz włączą się 
czynnie w organizację obchodów 
tej najtragiczniejszej, narodowej 
Rocznicy.
    Duże nadzieje pokładamy w Pre-
mierze Donaldzie Tusku, który 3 V 
2009 r. opowiedział się za godnym 
uczczeniem Ofiar OUN-UPA, że 
hołduje zasadzie, by w tych spra-
wach mówić bardzo odważnie i 
otwarcie, że tragedia wołyńska do-
czeka się upamiętnienia, na które 
czekają Polacy (INTERIAPL/PAP) 
Również w Stutthofie powiedział: 
Polacy muszą dbać o prawdziwy 
obraz historii, tak aby nikt w Eu-
ropie  i na świecie nie zdołał jej 
zakłamać. Prawda jest jedynym 
fundamentem, na którym może 
powstać autentyczna przyjaźń i 
zrozumienie w tej części świata.                                                                                      
Zlekceważeni tych uzasadnionych 
oczekiwań i próśb byłoby ostatnią 
niegodziwością wobec 200 tys. 
Ofiar ounowskiego barbarzyństwa, 
również Ofiar niedoszłych, boryka-
jących się ze straszną, traumatycz-
ną pamięcią.
 Byłoby również wodą na propa-
gandowy młyn apologetów OUN-
-UPA, że Polacy są podzieleni w 
ocenie ludobójstwa i usprawiedli-
wiają jego sprawców.

  Martytui viventes obligant      

ROK 2013 – ROKIEM PAMIĘCI 
MĘCZEŃSTWA KRESOWIAN

Zostań korespondentem 
Kresowego Serwisu Informacyjnego 

i skontaktuj się z nami: 
Redakcja - Bogusław Szarwiło redakcjaksi@kresy.info.pl 
Dział "Barwy Kresów" - Aleksander Szumański aszumanski@kresy.info.pl 
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  ALEKSANDER SZUMAŃSKI

Lwów pod okupacją sowiec-
ką 1939-1941
[…] Jak przyznają sowieckie źródła, 
atak Niemców zaskoczył całkowicie 
kierownictwo polityczne i wojsko-
we ZSRR, choć przygotowań do ta-
kiej akcji Niemcy nie potrafili ukryć 
i były one oczywiste dla dowódz-
twa ZWZ w Warszawie, a także we 
Lwowie, o czym świadczy kore-
spondencja radiowa ppłk. Macieliń-
skiego i Zycha. Jeszcze 14 czerwca 
agencja TASS twierdziła, że

[…] pogłoski o zamiarze Niemiec 
zerwania paktu i przedsięwzięcia 
napaści na ZSRR są pozbawione 
wszelkich podstaw [...].

Dopiero 21 czerwca późno wie-
czorem Komisarz Ludowy Obro-
ny marsz. Siemion Timoszenko 
oraz szef sztabu generalnego gen. 
Żukow skierowali do przygranicz-
nych okręgów wojskowych rozkaz 
uprzedzający o możliwości nagłego 
ataku niemieckiego na ZSRR w cią-
gu następnych dwóch dni. Do wie-
lu jednostek nie zdołał on dotrzeć, 
gdyż już o godz. 4 rano wojska nie-
mieckie otwarły na całej linii ogień 
artyleryjski, a lotnictwo rozpoczę-
ło bombardowanie lotnisk, w tym 
lwowskiego lotniska na Skniłowie. 
Śródmieście Lwowa już pierwszego 
dnia po południu zostało dwukrot-
nie zbombardowane (o godz. 13 i 
15.30). Bomby spadły na pocztę 
główną i w jej pobliżu, uszkodziły 
trzy kamienice na ul. Sykstuskiej, 
trafiły w pasaż Mikolascha, gdzie 
zginęło wiele osób, w kawiarnię De 
la Paix, plac Świętego Ducha, kil-
ka kamienic przy ul. Brajerowskiej 
i fabrykę wódek (Baczewskiego?) 
na Zamarstynowie. Bomby doko-
nały jednak niewielkich zniszczeń 
w budynkach, ale spowodowały 
duże straty w ludziach - podobno do 
300 osób. Rozeszły się pogłoski, że 
zostały zniszczone zbiorniki wody 
wodociągowej w Karaczynowie.

Już w pierwszym dniu wojny, a 
szczególnie w drugim, ludność 
Lwowa stała się świadkiem panicz-

nej ewakuacji Armii Czerwonej i 
napływowej ludności sowieckiej. 
Podobno dla ewakuacji wykorzy-
stano pociągi przygotowane dla 
kolejnej czwartej już „wywózki”, 
która miała nastąpić w nocy z 22 
na 23 czerwca i objąć - we Lwowie 
i okolicy - 70 tysięcy ludzi. Czoło 
odwrotu stanowiły oddziały NKWD 
i milicji. Opuściły one swoje po-
sterunki, komisariaty urzędy, straże 
opuściły więzienia, zamknąwszy 
szczelnie ich bramy. Więzień tych 
było we Lwowie cztery: przy ul. 
Kazimierzowskiej tzw. Brygidki, 
dawne więzienie wojskowe przy ul. 
Zamarstynowskiej oraz zamienione 
na więzienia dawne budynki poli-
cyjne przy ul. Łąckiego (ul. Sapiehy 
1) i przy ul. Jachowicza. Przed swą 
ucieczką NKWD - w pierwszym 
dniu wojny - zdołało jeszcze ewa-
kuować 800 więźniów z któregoś 
z więzień lwowskich; pędzono ich 
piechotą aż do Moskwy, dokąd przy-
byli 28 sierpnia. Po drodze, kto nie 
mógł iść, ten został przebity bagne-
tem, po czym konwojent badał puls, 
czy skonał, jeśli nie, to powtórnie 
przebijał. Z Moskwy ewakuowano 
ich dalej, już koleją. Gdy w połowie 
listopada zostali dowiezieni do Pier-
wouralska, okazało się, że przeżyło 
tylko 248 osób. Ewakuowano też 
obozy jeńców.

We wtorek 24 czerwca mieszkańcy 
ul. Łyczakowskiej i przypadkowi 
przechodnie byli świadkami, jak 
wczesnym rankiem, a potem po-
nownie po południu, pędzono tą 
ulicą na wschód jeńców polskich. 
Przed kolumną jechali kawalerzyści 
sowieccy i zapędzali ludzi z chod-
ników do bram domów, potem szli 
piesi żołnierze z bronią gotową do 
strzału, a za nimi kolumna jeńców, 
niosących kuferki, które niektórzy 
porzucali, widocznie nie mając siły 
ich nieść. Ten smutny pochód zamy-
kały karetki z więźniami.

Ewakuowano zdaje się wszystkie 
obozy jeńców. Rozbiegli się jedy-
nie, przynajmniej częściowo, jeńcy 
z obozu pod Przemyślem. Pracu-
jących przy budowie lotniska w 
Olszanicy pędzono pieszo do Wo-
łoczysk, zabijając po drodze słabną-

cych. W Wołoczyskach załadowano 
po 100 osób do wagonów towaro-
wych i wieziono do Starobielska, 
dając po drodze po 150 g chleba i po 
słonej rybie, bez wody. Z kamienio-
łomów w Bolesławiu koło Skolego 
600 jeńców pognano 27 czerwca do 
Doliny. Stamtąd koleją, po 65 ludzi 
w wagonie, jechali 24 dni, również 
do Starobielska. Tam zwolniono 
wszystkich 31 lipca.

W tym samym dniu, 24 czerw-
ca, w centrum Lwowa zaczęła się 
strzelanina. Okazało się, że była 
to próba - przedwczesna - opano-
wania Lwowa przez Ukraińców. 
Wojsko sowieckie szybko opano-
wało sytuację, przeprowadzając re-
wizje i rozstrzeliwując na miejscu 
mężczyzn napotkanych z bronią w 
ręku. W związku z tym nieudanym 
„powstaniem" ukraińskim, którego 
celem było opanowanie miasta i 
wydanie go w ręce Niemców, wła-
dze sowieckie nakazały, by wszyst-
kie okna były pozamykane, bramy 
przymknięte. Zdarzały się wypad-
ki, że do otwartych okien żołnierze 
sowieccy strzelali, a jednocześnie 
byli ostrzeliwani ze strychów. Te, 
raczej tylko pojedyncze incydenty, a 
nie większe akcje ukraińskie, stały 
się podłożem dla wyrosłych potem 
legend o „rozgorzałym powstaniu 
zbrojnym" ukraińskim we Lwowie i 
walkach wojsk sowieckich z bojów-
kami OUN. Pierwsze tego rodzaju 
wiadomości (np., że Bandera schro-
nił się do katedry greckokatolickiej 
św. Jura i broniąc się tam dzielnie, 
doczekał przybycia Niemców) po-
jawiły się w warszawskim „Biulety-
nie Informacyjnym" z 1941 r. (z 21 
sierpnia i 2 października), a następ-
nie w publikacjach powojennych 
zarówno Ukraińców na Zachodzie, 
jak i sowieckich.

Dopiero 24 czerwca w „Czerwonym 
Sztandarze" zamieszczono tekst 
przemówienia radiowego Mołotowa 
z 22 czerwca oraz dekrety o stanie 
wojennym i mobilizacji. Następ-
nego dnia dowództwo wojskowe 
ogłosiło stan wojenny we Lwowie 
i w obwodzie lwowskim, co powtó-
rzono w rozkazie nr l (i ostatnim) 
naczelnika garnizonu, wojskowe-

go komendanta miasta. Rozkaz ten 
wprowadzał zakaz wychodzenia na 
ulice w godzinach od 22 do 5.

W Brygidkach, opuszczonych wie-
czorem 23 czerwca przez funkcjo-
nariuszy NKWD, więźniowie za-
częli się dobijać do drzwi cel, gdy 
nikt ich nie otwierał dla wyniesienia 
przepełnionych „paraszy" (kiblów). 
Nad ranem, zaniepokojeni, dojrzeli 
przez szpary .między deskami „ko-
zyrków" (blind), że na „wyszkach" 
(kogutkach - wieżach strażniczych) 
nie ma strażników. W jednej z cel 
wyrwali deski z podłogi i używa-
jąc ich jako taranu wyłamali drzwi, 
w innej - wylali „paraszę" na pod-
łogę, rozbili ją i obręczami wyła-
mali drzwi. Potem otworzyli inne 
cele. Tłum więźniów zebrał się na 
podwórzu więzienia, ale nie mogli 
oni sforsować zewnętrznych bram. 
Część tylko zdołała znaleźć wyjście 
i wydostała się z więzienia - przez 
wyważoną z zewnątrz bramę i przez 
dach. Jeszcze w nocy z wtorku na 
środę, 24 na 25 czerwca, krótko 
po północy uwolniono z jednej z 
cel wielu księży, a wśród nich ks. 
Bogdanowicza. Nie opuścił on jed-
nak więzienia, chcąc nieść pomoc 
innym.

Około godz. 4 rano powróciła jed-
nak załoga więzienia i z dwu stron 
otworzyła ogień z karabinów ma-
szynowych na zgromadzonych 
więźniów. Niektórzy uciekający 
zginęli już na ulicy. Ci, których nie 
dosięgły na podwórzu kule, powró-
cili do swoich cel, do współwięź-
niów, którzy bali się je przedtem 
opuścić. Cele zamknięto, więźniom 
kazano ułożyć się na podłodze, nie 
pozwalając się podnosić, a następ-
nie zaczęto wywoływać po trzech, 
czterech i rozstrzeliwać przy warko-
cie zapuszczonych silników samo-
chodowych. Zwalniano z więzienia 

jedynie więźniów kryminalnych. 
Pozostający jeszcze w więzieniu 
przy życiu więźniowie nie dosta-
wali już odtąd jedzenia. Tak trwało 
przez wszystkie dni aż do soboty. W 
sobotę zapadła w więzieniu cisza. 
Z jednej z ocalałych cel na piętrze 
zobaczono odjeżdżających samo-
chodami funkcjonariuszy NKWD. 
Zdołano jakoś otworzyć klapę „kar-
muszki" - otworu we drzwiach, 
przez który podawano do celi jedze-
nie - i jakiś chudy więzień przedo-
stał się tędy na korytarz. Otworzył 
drzwi swej celi i celi naprzeciwko, 
gdzie jeszcze pozostali żywi więź-
niowie. Zaczęli ostrożnie schodzić 
na dół. Dostali się do kuchni, gdzie 
w kotłach była jeszcze gorąca zupa. 
Potem uwolnili jeszcze zamknięte w 
jednej z cel siedzące tam przerażo-
ne, półnagie kobiety. Spod jakichś 
drzwi spływał na korytarz strumyk 
krwi. Gdy drzwi otwarto, oczom 
ukazały się ułożone w stosy ciała 
pomordowanych więźniów. Krew 
płynęła spod bramy więziennej uli-
cą Byka i spływała do Ścieku po-
dwórzowego po drugiej stronie uli-
cy, gdzie był skład żelaza.

Spośród kilku tysięcy więźniów 
trzymanych w Brygidkach ocala-
ło - poza tymi, którym udało się 
zbiec wcześniej - zaledwie około 
stu mężczyzn z dwu cel i garstka 
kobiet. Wśród tych ostatnich znala-
zły się warszawskie kurierki ZWZ: 
aresztowana jeszcze w pierwszej 
połowie 1940 r. Helena Wiślińska 
„Ala" („Kinga"), idąca we wrze-
śniu do Lwowa z „Marcyniukiem", 
„Hanka" Nehrebecka oraz Maria 
Masłowska „Mura", ujęta przy prze-
kraczaniu granicy w 1941 r. Więź-
niowie, opuszczając gmach więzie-
nia, podpalili wewnętrzny budynek, 
w którym mieściła się kancelaria 
więzienna aby zniszczyć akta, nie 
chcąc, by dostały się w ręce Niem

JERZY WĘGIERSKI PAMIĘĆ O WIELKIM 
POLAKU ZE LWOWA CZ.III

/ Wkroczenie Sowietów do Lwowa
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ców. Z więzienia w Brygidkach wy-
dostał się też - jako jedyny ocalały 
z grupy Weissów - młodszy Sklar-
czyk. „Hanką", ciężko chorą, zaję-
ły się serdecznie ocalałe wraz z nią 
więźniarki kryminalne.

Trzeba tu wspomnieć o szczególnej 
tragedii prof. Romana Renckiego, 
czołowego lwowskiego internisty. 
Uratowany z Brygidek, wyczer-
pany i chory - miał 74 lata - został 
po kilku dniach aresztowany przez 
Niemców i 4 lipca rozstrzelany na 
Wzgórzach Wuleckich wraz z inny-
mi profesorami.

W więzieniu zamarstynowskim nie 
potrafiono wykorzystać krótkiego 
okresu, gdy we wtorek pozostało 
ono niestrzeżone. W czwartek, 26 
czerwca, zaczęto w południe wy-
woływać więźniów z cel. W celi, 
w której znalazła się kurierka ppłk. 
Macielińskiego, Wanda Ossowska, 
została tylko ona jedna. Czekałam 
[...] miotając się po celi - wspomi-
na - niezdolna do myślenia, do sku-
pienia się na modlitwę. Nic, tylko 
obłędny strach i chaos. Tak upłynęła 
godzina, może dwie. Słyszałam z 
oddali stłumione głosy wielu ludzi, 
zdawałam sobie sprawę, że ten tłum 
więźniów czeka na samochody, czy 
może ustawiają ich w grupy i pro-
wadzą na dworzec kolejowy. Ale 
nagle ten gwar ludzi przerwał szum 
motorów, a więc jadą, już się pew-
no ładują, stłoczeni pod brezentem 
wozów, obstawieni strażą [...]. I 
nagle w szum motorów wdziera się 
krzyk [.-.j. Ten krzyk goni detona-
cja, strzelają [...]. Boże, znów strze-
lają [...]. Całą noc słyszę ten hałas. 
Zmieszane dźwięki motorów, krzy-
ków, strzałów. Czasem ponad ten 
gwar wyrywa się krzyk rozpaczy, 
strachu, bólu [...]. Już świt, gwar 
przycicha [...]

W całym więzieniu pozostało wśród 
żywych 5 kobiet i 65 mężczyzn. a 
wśród nich towarzysz Ossowskiej, 
Roman Fedas. W sobotę w południe 
przybyli do więzienia ludzie z mia-
sta, opuszczonego już przez Armię 
Czerwoną, i pomogli więźniom wy-
dostać się. Lekarz, który prowadził 
Ossowską przez korytarz więzienia, 
po drodze zaglądał do cel i pokoi. 
Wejście do jednego zasłonił przed 
Ossowską, było bowiem pełne zma-
sakrowanych zwłok, na podłodze 
były ślady zakrzepłej krwi, docho-
dził mdły zapach.

W trzecim więzieniu przy ul. Łąc-
kiego ocalało zaledwie kilka osób, 
które udając zabitych upadły między 
trupy. Tak przypuszczalnie ocalili 
się dwaj radiotelegrafiści - „druciki" 
- przydzieleni pik. Okulickiemu w 
drodze do Lwowa. W więzieniu tym 

pastwiono się nad mordowanymi 
więźniami, przybijano ich do ścian, 
kobietom obcinano piersi...

Mieszkańcy Lwowa, żyjący ostatnio 
w obawie przed nowymi wywozami, 
które dotknęły już północne Kresy, 
z pewną satysfakcją obserwowali 
wycofywanie się Armii Czerwonej i 
paniczną ucieczkę Sowietów, urzęd-
ników i ich rodzin. Niczego dobre-
go nie można było spodziewać się 
po Niemcach, ale zanim się zago-
spodarują... Od środy lub czwartku 
- wspomina A. Rzepicki - nastrój 
ten gasić poczęły obiegające mia-
sto, coraz to pewniejsze wieści, że 
we wszystkich więzieniach słyszano 
strzały, że więźniowie są w nich roz-
strzeliwani [...]

W nocy z soboty na niedzielę ostat-
nie oddziały krasnoarmiejców, krą-
żąc ciężarówkami po mieście, pod-
palały publiczne gmachy. Ostatnie 
wycofujące się małe grupki żołnie-
rzy sowieckich widziano jeszcze w 
niedzielę rano, potem miasto zostało 
bezpańskie i wreszcie w poniedzia-
łek 30 czerwca nad ranem wkroczył 
do Lwowa prawie bez wystrzału 
ukraiński batalion „Nachtigall", a 
w kilka godzin później, również 
bez walki, wtoczyły się niemieckie 
wojska zmotoryzowane;, zaczęły 
płynąć ulicami miasta na wschód 
piechota i kawaleria.

Zaraz po odejściu Sowietów - pi-
sze A. Rzepicki - ruszono [...] ławą 
do więzień i zgodnie ze strasznym 
przewidywaniem znaleziono w nich 
tylko zwłoki, pełno zwłok. Przez 
następne dni, począwszy już od 
niedzieli, do wszystkich więzień 
ciągnęły nie kończące się procesje 
lwowian, którzy wśród zamordowa-
nych poszukiwali swoich bliskich, 
starając się ich rozpoznać. Często 
było to niemożliwe, bo w upalną po-
godę zwłoki gwałtownie rozkładały 
się. Potworny zaduch, wyczuwalny 
na setki metrów, mniej wytrzyma-
łym nie pozwalał nawet na zbliżenie 
się do zwłok układanych rzędami na 
więziennych podwórzach.

Straszliwa ta hekatomba zdawała 
się sprawiać hitlerowcom satysfak-
cję. Oficerowie nadjeżdżali samo-
chodami, fotografowano, kręcono 
filmy. Dopuszczono wszystkich 
do oględzin, starano się je ułatwić 
przez uporządkowanie ciał. A jak 
się do tego zabrano? Mamy dotych-
czas przed oczami - pisze dalej A. 
Rzepicki - wstrząsające wspomnie-
nie: Na podwórzu więziennym długi 
szereg poczerniałych, obrzmiałych 
zwłok, - pośród nich jedne - strasz-
ne jak wszystkie inne - w pozycji 
półsiedzącej. Nagle, co to? Ofiara 
zaczyna się poruszać, wstaje! Oka-

zało się, że był to zmasakrowa-
ny, ale wciąż jeszcze żywy Żyd! 
Do wynoszenia zamordowanych i 
układania ich na podwórzach za-
trudniono bowiem skompletowane 
w łapankach grupy lwowskich Ży-
dów, których tak skatowano, że nie 
różnili się prawie od umarłych [...]. 
Do spełnienia tego okrucieństwa, do 
zapędzania Żydów użyto żołnierzy 
ukraińskich, jak sądzę, z oddziału 
„Nachtigall"[...].

Wspomina W. Ossowska: W ponie-
działek weszli Niemcy do Lwowa 
i zaczęły się nowe okrucieństwa i 
terror. Pierwsi oczywiście byli Ży-
dzi. Byłam w mieście i widziałam, 
jak na Wałach Hetmańskich Żydzi 
na czworakach byli pędzeni do wię-
zień, aby tam pracować przy roz-
kładających się zwłokach pomor-
dowanych-Niemcy otwierali cele 
i bardzo starali się, żeby wszyscy 
mieszkańcy zobaczyli, co się tam 
dzieje. A działy się rzeczy straszne. 
Na Brygidkach były cele zamuro-
wane z ludźmi tak upchanymi, że 
umarli stojąc. Stosy ciał bestialsko 
pomordowanych były we wszyst-
kich więzieniach. Żydzi mieli co 
robić. A zaduch był taki, że na ulicy 
nie można było oddychać, co dopie-
ro obmyć takie zwłoki i ułożyć je na 
podwórzu więziennym [...].

Wanda Ossowska poszła też na 
Zamarstynów i odnalazła zwłoki 
swych towarzyszek niedoli z celi, z 
której tylko ona jedna ocalała.

Do więzienia wojskowego na Za-
marstynowie wybrał się też w ów 
poniedziałek ppłk Sokołowski ze 
swą współtowarzyszką Jadwigą To-
karzewską „Teresą": Bramy więzie-
nia były szeroko otwarte. Wewnątrz 
na dziedzińcu więziennym pełno 
ludzi. W domku strażniczym przy 
bramie zobaczyłem moc skrzynek 
wyglądających na kartotekę [...].

Znalazł tu m.in. kartę swego syna 
Andrzeja, aresztowanego w lutym 
1940 r., z adnotacją, że został wy-
wieziony (pchor. Andrzej Sokołow-
ski poległ pod Monte Cassino 13 
V 1944 r.). I dalej relacjonuje ppłk 
Sokołowski:

Weszliśmy na dziedziniec. Powitał 
nas straszliwy odór gnijących ciał, 
idący z otwartych drzwi parteru. W 
tym smrodzie, zapierającym dech, 
pracowali Żydzi. Wynosili na ple-
cach z otwartych drzwi okropne, 
nagie, zmasakrowane ciała ludzkie. 
Umazane krwią i ociekające posoką, 
pogryzione prawdopodobnie przez 
szczury, pozbawione oczu, bez twa-
rzy, rozdęte, były już nie do pozna-
nia i miały przerażający wygląd. 
Jedyne, co im jeszcze pozostało z 
ludzkiego wyglądu, to włosy. Były 
tam trupy mężczyzn i kobiet. Żydzi 
wynieśli ze dwadzieścia zwłok i hi-
tlerowcy przerwali dalsze wynosze-
nie. Teresa podbiegła do otwartych 
drzwi i jeszcze szybciej powróciła 
półprzytomna. Poszedłem i ja. W 
dużej sali, wyglądającej na wo-
zownię, leżały rozrzucone pod sufit 
zwłoki ludzkie. A na oko było ich 
chyba z setka [...].

Jak pisze A. Rzepicki; [...] brak [...] 
ścisłych danych o liczbie zamor-
dowanych. Musiała być wielka, bo 
więzienia lwowskie zapełnione były 
przez NKWD po brzegi, nawet w 
małych celach siedziało po kilku-
dziesięciu więźniów, a z Brygidek w 

pierwszych dniach wojny wydostała 
się ich zaledwie garstka. Najczęściej 
powtarzano liczbę około 5000 ofiar i 
nie mogło być ich mniej [...].

Według danych niemieckich w wię-
zieniu na Zamarstynowie zamordo-
wano ok. 3 tys. więźniów, przy ul. 
Łąckiego - 4 tys. W Brygidkach 
zginęło również wielu więźniów 
- przypuszczalnie podobna liczba 
- ale większość zwłok spłonęła w 
pożarze wznieconym przez ucieka-
jących NKWD-zistów. Z budynku 
przy ul. Jachowicza nie zdołano 
wynieść rozkładających się zwłok; 
cele na razie zamurowano i opróż-
niono je dopiero w zimie. W sierp-
niu zwłoki z więzień chowano we 
wspólnych grobach na Cmentarzu 
Janowskim.

Wspominał ks. Banach: Kapłan kro-
pił wodą święconą zwłoki pomordo-
wanych i co pewien czas intonował 
pieśń żałobną, którą podchwytywa-
no i wśród szlochania płynęła pieśń 
- Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im 
wieczne spoczywanie!

Wśród zwłok pomordowanych 
więźniów poszukiwano uczestni-
ków procesu grupy braci Weissów 
i Kobylańskiego. Zwłok ich jednak 
nie odnaleziono, ale też - poza mło-
dym Sklarczykiem - nie powrócili 
oni nigdy do rodzin. Przypuszczal-
nie więc zdołano ich wywieźć ze 
Lwowa i zamordowano w drodze 
lub w którymś z prowincjonal-
nych więzień. Nie odnaleźli się też 
nie osadzeni dr Kultysówna i kpt. 
Rutkowski „Smrek". Znaleziono 
jedynie zwłoki adwokata Antonie-
go Konopackiego, następcy Koby-
lańskiego, którego pochowano na 
Cmentarzu Łyczakowskim. Szczę-
śliwie natomiast wydostała się z 
więzienia przy ul. Kazimierzow-
skiej znaczna część nie osadzonych 
jeszcze harcmistrzów i działaczy 
harcerskich, w tym por. Adamcio, 
por. Feja i Szczęścikiewcz. Uszedł 
z pogromu też Leopold Ungeheuer, 
ale miał odbite nerki i zmarł niedłu-
go po powrocie do domu. Przyniósł 
on wiadomość o dr. Czamiku, któ-
rego widział w więzieniu w ostatnia 
noc przed masowym mordem; dr 
Czamik jednak zaginął - zwłok nie 
odnaleziono.

Lwowskie więzienia nie były jedy-
nymi, w których wymordowano w 
okrutny sposób więźniów. Wszę-
dzie zdążyły dotrzeć rozkazy w tym 
względzie - z kijowskiej, jeśli nie z 
moskiewskiej centrali. Nie zdołano 
zaalarmować wszystkich garnizo-
nów wojskowych, ale za to, nawet 
w położonych tuż przy linii demar-
kacyjnej Oleszycach k. Lubaczowa 
22 czerwca rano spalono żywcem 
trzymanych tam w zamku Sapiehów 
więźniów. Dokonała tego straż gra-
niczna.

W Samborze, w ostatnich dniach 
przed zajęciem tego miasta przez 
wojska niemieckie, co nastąpiło 29 
czerwca, wymordowano również 
część więźniów. Pisał w swych 
wspomnieniach jeden z ocalałych 
tamtejszych więźniów, Stefan Duda:

Bez przerwy wyciągano z cel więź-
niów, po 5-10 zawlekano do piwnic 
[...], tam mordowano, rozstrzeliwa-
no w tył głowy i składano trupy w 
pryzmę, a gdy już wszystkie piw-
nice były załadowane, wówczas 
wyprowadzano po 50 i więcej na 

plac więzienny i strzelano do nich 
z okien z karabinów maszynowych 
[...], a nawet zaczęto rzucać ręczne 
granaty [...].

W jednej z cel rozbili wówczas 
więźniowie drzwi „kiblem" i zaczęli 
otwierać inne cele, rozpoczynając 
walkę ze strażnikami, uzbrojeni w 
deski, „kible", znalezione żelazo. 
NKWD-ziści wycofali się, próbo-
wali jeszcze wprowadzić do akcji 
wojsko, ale wobec zbliżania się 
Niemców opuścili miasto. W ten 
sposób część więźniów ocalała. 
Wśród pomordowanych były har-
cerki, które zostały zgwałcone, ob-
cięto im także piersi.

Nawet w małym miasteczku, w 
Szczercu, więźniów pomordowano, 
wyprowadziwszy ich z więzienia. 
Po wkroczeniu Niemców rozpoczę-
to ich poszukiwanie. Ukraińcy w tej 
sprawie porozumieli się z Niemca-
mi, a ci wyłapali miejscowych Ży-
dów i kazali im w ciągu godziny 
odnaleźć więźniów lub ich zwłoki. 
Okazało się, że zwłoki zakopano 
płytko w stodole probostwa. Wypły-
wała stamtąd krew. Niemcy zmusili 
Żydów, by rękami rozgrzebali jamę, 
wyciągnęli i obmyli zwłoki, składa-
jąc na prześcieradła. Zamordowani 
mieli poobcinane nosy, uszy, powy-
kręcane do tyłu stopy... Wszystkich, 
Polaków i Ukraińców, pochowano 
uroczyście we wspólnej mogile koło 
cerkwi. Zginęło tam około 30 osób.

W Drohobyczu - jak pisze A. 
Chciuk: [...] 22 czerwca 1941 
NKWD powiedziało więźniom, ze 
ich wypuszczają, zabierajcie się „s 
wieszczami". Gdy tłum więźniów 
stał na dziedzińcu więzienia, z wież 
wartowniczych zaczęły strzelać ka-
rabiny maszynowe [...].

Znajoma Chciuka upadła zanim 
dosięgły ją serie i przeleżała pod 
trupami cały dzień. Gdy w nocy wy-
dostała się i przyszła do domu, po-
witały ją słowa: „Boże, tyś zupełnie 
siwa..."- Działo się to w drohobyc-
kich „Brygidkach".

Z Borysławia jest relacja jednego 
z tamtejszych Żydów, których po 
wkroczeniu wojsk niemieckich za-
pędzono do usuwania zwłok z aresz-
tu: Zaprowadzili nas [...] na NKWD. 
Tam już było z 300 Żydów i stamtąd 
z piwnic kazali wyciągać i segre-
gować trupy. Masy trupów. Część 
z tych trupów kazali myć. [...] Te 
trupy nie były zakopane. Były one 
przysypane ziemią na 5, 10 cm. To 
wszystko były poza tym świeże tru-
py. To byli [...] ludzie zaaresztowani 
tydzień lub 10 dni wcześniej. Tam 
był też Kozłowski i jego starosta. 
Siostra, ona miała jakieś 16 lat, mia-
ła wyrwane sutki, jakby obcęgami, 
twarz miała spaloną [...]. Natomiast 
on jednego oka w ogóle nie miał, 
a drugie miał zapuchnięte, usta też 
miał zszyte drutem kolczastym, ręce 
miał spalone, a zarazem zmiażdżo-
ne [...], W sumie tych trupów było 
jakieś kilkadziesiąt [...].

W Stryju więzienie ewakuowano 2 
lipca i więźniów samochodami od-
wożono na dworzec kolejowy. Ale 
przedtem, w nocy z 1 na 2 lipca, 
rozstrzelano w piwnicach i na po-
dwórzu tych, którzy mieli większe 
wyroki. W Stanisławowie, w czasie 
gdy NKWD chwilowo opuściło wię-
zienie, pomoc z zewnątrz zorgani-
zował kpt. Ignacy Lubczyński. Pod 

/ W okupowanym Lwowie
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PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI
Nadworną, w Bystrzycy Nadwór-
niańskiej, w lipcu 1941 r. odkopano 
masowe groby pomordowanych w 
więzieniu w Nadwornej - ostatni z 
pochowanych tam byli zabijani ude-
rzeniem młotka w tył głowy. W Zło-
czowie, dokąd Niemcy wkroczyli l 
lipca, NKWD na zamku zamienio-
nym na więzienie zamordowało też 
wielu więźniów. Również tu Niem-
cy i Ukraińcy zmusili Żydów do 
odkopywania zwłok, a następnie ich 
zamordowali. Pogrzeb pomordowa-
nych więźniów odbył się 6 lipca. W 
Brzeżanach od 26 czerwca zaczęto 
rozstrzeliwać więźniów, wyprowa-
dzanych pojedynczo na dziedzi-
niec więzienia, zagłuszając odgłos 
strzałów warkotem motoru traktora. 
Zwłoki wywożono do przygotowa-
nych i maskowanych potem dołów. 
Po nalocie niemieckim na miasto, 
od nocy 29 czerwca do następnego 
dnia zwłoki nadal rozstrzeliwanych 
wrzucano z mostu do rzeki Złota 

Lipa. W sumie zginęło ponad 300 
więźniów, reszta - około 80 - ura-
towała się, gdy straż opuściła wię-
zienie podczas nowego bombar-
dowania. Masowy mord więźniów 
miał miejsce i w Tarnopolu. Część 
więźniów - około tysiąca - ewaku-
owano jednak 30 czerwca, pędząc 
ich piechotą do Podwołoczysk. W 
czasie marszu ludzie padali ze zmę-
czenia i pragnienia, a NKWD-ziści 
kolbami zmuszali ich do dalszej 
drogi. Usiłujących uciekać rozstrze-
liwano na miejscu. Dalej tarnopol-
skich więźniów wieziono koleją. 
Koleją ewakuowano też więźniów 
z Czortkowa, ładując po 135 osób 
do nie oczyszczonych wagonów 
kolejowych. Podróż trwała 17 dni. 
W jednym z wagonów, w którym 
jechał relacjonujący, spośród 135 
osób zmarły w drodze 34. Trupy 
usuwano z wagonów co parę dni, a 
więc jechały z żywymi w lipcowym 
upale. To samo działo się i na Woły-

niu. W Łucku zamordowano około 2 
tys. więźniów, w Równem - 500, w 
Dubnie - 450.

Oprócz pomordowanych w więzie-
niach, wiele osób zginęło z rąk co-
fających się w panice i strzelających 
na oślep i bez powodu żołnierzy 
sowieckich - a może i z rąk ukraiń-
skich nacjonalistów. We Lwowie w 
ostanim dniu wycofywania się Ar-
mii Czerwonej, 29 czerwca, zginęli 
na ulicy kurierzy ppłk. Macieliń-
skiego, Jan Lutze-Birk i Jerzy Mę-
drzecki. Mieli po 21 lat. Po wkro-
czeniu Niemców na murach Lwowa 
ukazały się ich klepsydry [...].

Na proces moskiewski 

Oskarżajcie nas wszystkich, nie tyl-
ko szesnastu, 
Sądźcie poległych w grobie, to też 
winowajcy, 
Sądźcie szkielet, co z wojny pozo-

stał się miastu,
Gdy wyście jeszcze z diabłem ku-
mali się, zdrajcy.

Oskarżcie także wolność, nic znane 
wam słowo, 
Ten odwieczny zabobon, co zawsze 
nas dzieli, 
Cały kraj polski weźcie, zamknijcie 
go w celi 
I wprowadźcie pod sztykiem na salę 
sądową.

I choć wyrok spiszecie w ciemni-
cach swych na dnie 
By w kremlińskiej go potem ujaw-
nić asyście, 
Jeszcze ten, kto jest wolny, bez tru-
du odgadnie, 
Że zbrodniarzem w tej sali nic my, 
ale wyście.

My przyjmiemy wasz werdykt. Nie 
zdoła was zawieść 
Polska pamięć i długie pokoleń 

wspomnienia, 
Bo cokolwiek się stanie, jak świat 
się pozmienia, 
Niezmienna wasza przemoc i gwałt 
i nienawiść.

Lecz kto wolny, a myśli, że z oczu 
odpędzi 
Upiora waszych jaskiń, bagienny 
wasz opar, 
Błądzi, bo moskiewskiego świat 
uląkł się sędzi, 
Wolnych w walce opuścił, ciemięz-
cę ich poparł.

I osądził się hańbą i skazał sam sie-
bie, 
Uciekłszy od rozumu, szaleńczy try-
bunał, 
I z diabłem się na polskich mogiłach 
pokumał 
I potępiony będzie na ziemi i niebie.      
/Kazimierz Wierzyński/

BOHDAN PIĘTKA

23 sierpnia 2012 roku, w rocznicę 
paktu Ribbentrop-Mołotow, wydaw-
nictwo „Rebis” wydało książkę pt. 
„Pakt Ribbentrop-Beck, czyli jak Po-
lacy u boku III Rzeszy mogli pokonać 
Związek Sowiecki”. Autorem książ-
ki jest Piotr Zychowicz, urodzony w 
1980 roku w Warszawie, absolwent 
Instytutu Historycznego Uniwersyte-
tu Warszawskiego, dziennikarz „Rze-
czypospolitej” i tygodnika „Uważam 
Rze”, zastępca redaktora naczelnego 
miesięcznika „Uważam Rze Histo-
ria”, jeden z czołowych publicystów 
związanych z Prawem i Sprawie-
dliwością. Książka liczy 363 strony. 
Wydawca – Dom Wydawniczy „Re-
bis” z Poznania – słynie nie od dzi-
siaj z wydawania książek, które mają 
jeden wspólny mianownik: możliwie 
najbardziej negatywne spojrzenie na 
Rosję (ZSRR). Z tego też powodu są 
bardzo cenione w środowisku tzw. 
prawdziwych patriotów. Wydawnic-
two „Rebis” w następujący sposób 
reklamuje na swojej stronie interne-
towej książkę Zychowicza: „Piotr 
Zychowicz konsekwentnie dowodzi 
(…), że decyzja o przystąpieniu do 
wojny z Niemcami w iluzorycznym 
sojuszu z Wielką Brytanią i Francją 
była fatalnym błędem, za który za-
płaciliśmy straszliwą cenę. Zamiast 
porywać się z motyką na słońce, 
twierdzi autor, powinniśmy byli pro-
wadzić Realpolitik. Ustąpić Hitlerowi 
i zgodzić się na włączenie Gdańska 
do Rzeszy oraz wytyczenie ekstery-
torialnej autostrady przez Pomorze. 

A następnie razem z Niemcami wziąć 
udział w ataku na Związek Sowiecki. 
40 bitnych polskich dywizji na fron-
cie wschodnim przypieczętowałoby 
los imperium Stalina. Czy w 1939 
roku na Zamku Królewskim w War-
szawie należało podpisać pakt Rib-
bentrop-Beck…?”
Krótko mówiąc – dla publicysty wy-
wodzącego się z obozu politycznego, 
który najmniejsze próby ułożenia sto-
sunków z Rosją traktuje jako zdradą, 
Targowicę i hańbę, walka z Rosją 
nawet pod symbolem swastyki była-
by najczystszej wody patriotyzmem i 
Realpolitik. 
Już sam tytuł książki Zychowicza 
zwala z nóg, ale aby zrozumieć sens 
tytułu książki i jej treść trzeba bliżej 
przyjrzeć się osobie autora i środowi-
sku politycznemu, z którego pocho-
dzi. 
Nie jest żadnym sensacyjnym od-
kryciem, że część polskiej prawicy 
(przypisująca sobie wyłączne prawo 
do nazywania się prawicą, obozem 
patriotycznym, niepodległościowym 
itd.) skupiona wokół Jarosława Ka-
czyńskiego nie darzy sympatią Rosji 
– tej przeszłej, tej obecnej i tej przy-
szłej, jakakolwiek ona będzie. Ruso-
fobia jest niewyczerpalnym źródłem 
paliwa dla tego obozu politycznego, 
który sam siebie określa mianem 
prawdziwych patriotów. Wrogość do 
wszystkiego, co rosyjskie od dwóch 
dekad cementuje siły skupione wokół 
prezesa PiS. Każdy kto chce choćby 
tylko poprawy stosunków z Rosją 
jest wrogiem, zdrajcą i agentem, któ-
remu natychmiast wyszukuje się od-
powiednią teczkę w archiwum IPN 
(patrz: casus gen. Zbigniewa Ścibor-
-Rylskiego). Prawdziwy patriotyzm 
polega bowiem na nieustannej walce 
z Rosją i nieustannym eksponowaniu 
Zbrodni Katyńskiej (od dwóch lat 
także „zamachu smoleńskiego”). To 
ciągłe polityczne eksponowanie i eks-
ploatowanie Katynia przez prawdzi-
wych patriotów, przy równoczesnym 
przemilczaniu zbrodni niemieckich i 
ukraińskich, stanowi – jak trafnie za-
uważył prof. Bogusław Wolniewicz 
– największą profanację pamięci ofiar 
Zbrodni Katyńskiej. 
Piotr Zychowicz – najprawdziwszy 
spośród prawdziwych patriotów – tak 
naprawdę nie dokonał w swojej książ-
ce żadnej poważnej analizy historii 

sprzed 73 lat. Historia nie jest bo-
wiem dla niego jakimkolwiek punk-
tem odniesienia, ale jedynie tłem dla 
poszukiwania odpowiedzi na rozterki 
współczesności. A kluczowym zagad-
nieniem współczesności jest zamor-
dowanie na rozkaz Putina 10 kwietnia 
2010 roku w Smoleńsku prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego i towarzyszą-
cych mu osób, czego Zychowicz był 
bezpośrednim świadkiem (zaintere-
sowanych odsyłam do „Gazety Pol-
skiej”). Pisząc w swojej książce o 
Rosji Stalina Zychowicz tak napraw-
dę pisze o Rosji Putina. Książka ta 
w rzeczywistości ma bowiem służyć 
przygotowaniu prawdziwych patrio-
tów do nadchodzącej wojny z Rosją 
Putina, na którą Zychowicz najlepiej 
wybrałby się w towarzystwie Adolfa 
Hitlera. Problem tylko, skąd go dzisiaj 
wziąć? Niemniej jednak wizja wspól-
nej defilady patriotycznych hufców i 
Wehrmachtu na Placu Czerwonym w 
Moskwie jest bardzo pociągająca. 
Pozytywne i bezkrytyczne recenzje 
książce Zychowicza wystawili ludzie 
wywodzący się z tak wydawałoby się 
odmiennych obozów politycznych 
jak Andrzej Wielowieyski (środowi-
sko „Gazety Wyborczej” i dawnej 
Unii Demokratycznej) oraz Rafał A. 
Ziemkiewicz (dawniej wielbiciel ge-
nerała Augusto Pinocheta i Janusza 
Korwina-Mikke, obecnie wielbiciel 
Jarosława Kaczyńskiego). Już to daje 
dużo do myślenia. 
Poglądy zawarte w książce Zycho-
wicza nie są nowością i nie są to jego 
poglądy. Głosił je przez 20 lat prof. 
dr hab. Piotr Paweł Wieczorkiewicz 
(1948-2009), który po wieloletniej 
działalności w szeregach Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej (był 
jej członkiem w latach 1971-1989, 
a pod koniec lat 70. był sekretarzem 
Podstawowej Organizacji Partyjnej 
na Wydziale Historii Uniwersytetu 
Warszawskiego) przystał w okresie 
wielkiego przełomu 1989 roku do 
szeregów prawdziwych patriotów. 
Żeby jako były komunista móc się 
wśród prawdziwych patriotów uwia-
rygodnić, prof. Wieczorkiewicz mu-
siał wymyślić coś oryginalnego, coś 
co prawdziwym patriotom bardzo się 
spodoba. I wymyślił. 
Wymyślił, że w 1939 roku Polska po-
winna zawrzeć sojusz nie z wiarołom-
ną Francją i Anglią przeciw Hitlerowi, 

ale z Hitlerem przeciw ZSRR (Fran-
cja i Anglia jakoś mu tu już dziwnie 
umknęły z międzynarodowej konste-
lacji). Następnie wojska niemieckie 
i polskie ruszyłyby przeciw ZSRR i 
rozbiły komunizm w proch i w pył, by 
zakończyć to wszystko wspólną para-
dą zwycięstwa na Placu Czerwonym 
w Moskwie (odbieraną przez Hitle-
ra i marszałka Rydza-Śmigłego). Po 
zwycięskiej wojnie Niemiec i Polski z 
ZSRR Hitler by umarł, a nazistowskie 
Niemcy by się ucywilizowały (skąd 
taka pewność?) i wszyscy żyliby 
szczęśliwie w zjednoczonej Europie 
bez tej cholernej Rosji (Wieczorkie-
wicz nie wyjaśniał co by się z nią sta-
ło, ale można się domyśleć). 
Nie jestem pewien czy Zychowicz był 
studentem prof. Wieczorkiewicza, ale 
nawet jeżeli nim nie był, to musiał się 
ze swoim mentorem zetknąć podczas 
studiów historycznych na Uniwersy-
tecie Warszawskim. 
W swojej książce Zychowicz powiela 
wszystkie główne tezy głoszone pu-
blicznie przez prof. Wieczorkiewicza. 
Sojusz z Wielką Brytania i Francją 
był niewiele wart (skąd niby władze 
II Rzeczypospolitej mogły to z góry 
wiedzieć?) i dlatego należało wejść na 
drogę „Realpolitik”: oddać Niemcom 
Wolne Miasto Gdańsk i eksterytorial-
ną autostradę na Pomorzu oraz pod-
pisać 23 sierpnia 1939 roku pakt Rib-
bentrop-Beck na Zamku Królewskim 
w Warszawie. Tutaj już Zychowicz i 
Wieczorkiewicz nie chcą zauważyć, 
że Hitlerowi chodziło nie tylko o Wol-
ne Miasto Gdańsk i eksterytorialną 
autostradę przez polskie Pomorze do 
Prus Wschodnich, ale o całe Pomorze, 
Wielkopolskę i Górny Śląsk. Dobrze 
wiedzieli o tym przywódcy II Rzeczy-
pospolitej i dlatego propozycji Hitlera 
nie przyjęli. 
Zychowicz i Wieczorkiewicz nie za-
uważyli również, że skutkiem paktu 
Ribbentrop-Beck niekoniecznie była-
by wojna Polski u boku Niemiec prze-
ciw ZSRR. Jest bardzo prawdopodob-
ne, że Wojsko Polskie u boku Niemiec 
musiałoby najpierw wykrwawiać się 
we Francji. Wątpić bowiem należy, 
że do Niemiec hitlerowskich przyłą-
czyłaby się Wielka Brytania (oddając 
Hitlerowi połowę swojego imperium 
i akceptując niemiecką dominację 
na kontynencie, czego nigdy nie ak-
ceptowała). Najprawdopodobniej 

doszłoby wtedy do sojuszu Londynu 
z Moskwą, a jeśli tak to przyłączył-
by się do niego i Paryż (a w dalszej 
perspektywie Waszyngton). Skutkiem 
paktu Ribbentrop-Beck byłoby więc 
powstanie koalicji antyhitlerowskiej. 
Takiej samej jak ta, która powstała 
w 1941 roku – złożonej z komuni-
stycznego Związku Radzieckiego i 
kapitalistycznych mocarstw zachod-
nich, które pod żadnym względem nie 
godziły się na akceptację nazizmu. 
To z tą koalicją, a nie tylko z samym 
ZSRR, musiałaby walczyć Polska u 
boku III Rzeszy. Wcale nie jest pew-
ne, że rezultat tej wojny byłby zwy-
cięski dla sygnatariuszy paktu Rib-
bentrop-Beck. 
Wreszcie Zychowicz i Wieczorkie-
wicz nie zauważyli takiego drobia-
zgu jak stosunek Hitlera do Żydów i 
Holokaust. Jest to o tyle zabawne, że 
pan Zychowicz był animatorem kam-
panii przeciwko używaniu określenia 
„polskie obozy koncentracyjne”, za 
co Stowarzyszenie Dziennikarzy Pol-
skich przyznało mu specjalną nagro-
dę. Właśnie dzięki sojuszowi z Hitle-
rem „polskie obozy koncentracyjne” 
istniałyby naprawdę, ponieważ Pol-
ska zostałaby wciągnięta do realizacji 
hitlerowskiego planu zagłady Żydów 
(tak samo jak Węgry, Słowacja, Fran-
cja Vichy, Chorwacja i inni satelici III 
Rzeszy). 
W związku z wywodami Zychowicza 
opartymi na poglądach śp. prof. Wie-
czorkiewicza nasuwają mi się trzy za-
sadnicze refleksje. 
1. Ceną za sojusz Niemcami hitlerow-
skimi byłoby niewątpliwie oddanie 
im Pomorza, Wielkopolski i polskiej 
części Śląska. Ani Zychowicz, ani 
Wieczorkiewicz nie wyjaśnili, co by 
się stało z Polakami tam mieszkają-
cymi. Musieliby przymusowo stać 
się Niemcami? Zostaliby wysiedleni 
do Polski? A może zniknęliby w jakiś 
inny sposób, bo Hitler na pewno nie 
pozwoliłby im mieszkać w z założe-
nia czystej rasowo III Rzeszy. Oczy-
wiście argumentacja panów Zycho-
wicza i Wieczorkiewicza jest taka, że 
w zamian za jedną trzecią terytorium 
przekazaną Niemcom Polska otrzy-
małaby nabytki na Wschodzie. Nie 
zauważają jednak takiego drobiazgu 
jak nacjonalizm ukraiński. Zapewne 
nacjonaliści ukraińscy też chcieliby 
wziąć udział w paradzie zwycięstwa 
w Moskwie razem z wojskami nie-
mieckimi i polskimi. Najprawdopo-
dobniej w zamian za to otrzymali-
by od Hitlera wymarzone państwo 

W tym szaleństwie jest metoda.
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ukraińskie. Polsce zatem pojawiłby 
się konkurent do podziału łupów na 
Wschodzie, konkurent tym bardziej 
przykry, że nieprzejednanie wrogi. 
Nie jest zatem takie pewne czy te łupy 
na Wschodzie rzeczywiście by były. 
A jeśli nie, to co by było? Terytorium 
pomiędzy Łodzią a Brześciem? Taki 
polski rezerwat. A jak by się ułożyły 
stosunki w powojennej, zdominowa-
nej przez Niemcy hitlerowskie Euro-
pie? Ja osobiście wątpię w mniemanie 
prof. Wieczorkiewicza, że Niemcy 
hitlerowskie weszłyby na drogę de-
mokratyzacji. Obawiam się, że raczej 
mogłyby wejść na drogę realizacji 
Generalnego Planu Wschodniego, 
który przewidywał wysiedlenie Pola-
ków do Syberii Zachodniej. Redaktor 
Zychowicz powinien wiedzieć, jakie 
zamiary odnośnie Słowian przedsta-
wił Hitler np. w „Mein Kampf”. Jak 
nie wie, to niech sobie przeczyta. 
2. Co by było gdyby jednak III Rze-
sza i Polska nie pokonały Związku 
Radzieckiego, wspartego przez mo-
carstwa zachodnie? Nietrudno się 
domyśleć. Wtedy w 1945 roku nie 
byłoby nie tylko ziem wschodnich, 
ale także ziem zachodnich. Kto wie 
czy mocarstwa zwycięskiej koalicji 
antyhitlerowskiej w ogóle pozwoli-
łyby Polsce istnieć. Polska zostałaby 
obarczona winą za wywołanie woj-
ny i odpowiedzialnością za zagładę 
Żydów, która dokonałaby się na jej 
terytorium i przy jej współudziale. W 
najlepszym wypadku Polska – okryta 
wieczną hańbą współsprawcy Holo-
kaustu – zostałaby zdegradowana do 
roli pozbawionego znaczenia małego 
państewka pod polityczną kuratelą 
zwycięskich mocarstw lub tylko mo-
carstwa ze Wschodu. Wówczas cały 
świat dałby Stalinowi całkowicie wol-
ną rękę wobec Polski i Polaków. Moż-
na sobie wyobrazić, że w ramach ze-
msty i słusznej kary za napaść razem 
z Niemcami na ZSRR Stalin przepro-
wadza zagładę części lub nawet cało-
ści populacji Polski przy całkowitej 
akceptacji ze strony opinii między-
narodowej. Tak, panie Zychowicz. 
Gdyby 23 sierpnia 1939 roku zamiast 
paktu Ribbentrop-Mołotow podpi-
sano pakt Ribbentrop-Beck, to być 
może nie miałby kto dzisiaj mówić 
po polsku. A poza tym nie rozumiem 
panie Zychowicz dlaczego towarzy-

stwo arcypatriotyczne zgromadzone 
wokół Jarosława Kaczyńskiego miało 
w 2005 roku pretensje do śp. Józefa 
Tuska (1907-1987), że służył w We-
hrmachcie, skoro teraz uważacie, że 
należało z Wehrmachtem zdobywać 
Moskwę w ramach Realpolitik. 
3. Polska jednak nie była sojuszni-
kiem III Rzeszy. Jako pierwsza sta-
wiła hitleryzmowi samotny opór, 
walczyła na wszystkich frontach, jako 
jedyny kraj okupowany przez Niemcy 
nie miała kolaboracyjnego rządu, nie 
wzięła udziału w Holokauście, jako 
pierwsza informowała świat o zagła-
dzie Żydów przez Niemcy i zrobiła 
najwięcej dla ratowania ekstermino-
wanych Żydów, miała największą 
obok jugosłowiańskiej podziemną 
armię w okupowanej Europie, pod 
koniec wojny miała też czwartą co 
do wielkości regularną armię spośród 
państw koalicji antyhitlerowskiej. 
Niezależnie od oceny politycznych 
rezultatów drugiej wojny światowej 
wszystko to jest naszą chlubą, z której 
musimy być dumni i którą musimy 
chronić. Z Polski musi iść do świata 
stały przekaz: my zachowaliśmy się 
podczas drugiej wojny światowej naj-
bardziej godnie, ponieśliśmy ogrom-
ne starty, sami staliśmy się ofiarą lu-
dobójstwa ze strony Niemiec, ZSRR 
i nacjonalizmu ukraińskiego. Tym-
czasem książka Zychowicza ten prze-
kaz łamie. Ta książka hańbi polską 
historię, ponieważ jest wodą na młyn 
wszelkiej maści Grossów, którzy od 
lat próbują dowodzić, że było inaczej, 
że Polacy byli rzekomo współspraw-
cami Holokaustu. Teraz Gross i spół-
ka będą mogli powiedzieć: patrzcie, 
sami Polacy piszą, że sojusz z Hitle-
rem był dla nich najlepszym rozwią-
zaniem. 
Jeżeli pan Zychowicz chce się ko-
niecznie bawić w historical-fiction, 
to można sobie przecież wyobrazić 
jeszcze inne rozwiązanie: Polska za-
wiera w 1939 roku sojusz z ZSRR 
przeciw Niemcom. Ceną za to jest 
utrata suwerenności i ziem wschod-
nich oraz granica zachodnia na Od-
rze i Nysie Łużyckiej – czyli rezultat 
dokładnie taki sam jak w 1945 roku. 
Ale nie ma Katynia i sześciu lat oku-
pacji. Oczywiście pan Zychowicz 
z wiadomych względów czegoś ta-
kiego sobie nie wyobrazi, a każdego 

kto by próbował sobie to wyobrazić 
zidentyfikuje jako pachołka Rosji, 
zaprzańca, targowiczanina i agenta, 
któremu trzeba zlustrować teczkę w 
IPN. Niemniej jednak należy zauwa-
żyć, że był w 1939 roku w Polsce 
człowiek, który całkiem poważnie 
rozważał możliwość sojuszu z ZSRR 
przeciw Niemcom. Tym człowiekiem 
nie była bynajmniej Wanda Wasilew-
ska, ale podpułkownik dyplomowany 
Stefan Mossor (1896-1957), później-
szy generał i dowódca operacji „Wi-
sła”, która w 1947 roku położyła kres 
zbrodniczej działalności nacjonali-
zmu ukraińskiego w Polsce. W mar-
cu 1939 roku ppłk S. Mossor złożył 
szefowi Sztabu Głównego „raport o 
położeniu strategicznym”, w którym 
uważał za konieczne „przygotowanie 
baz dla lotnictwa radzieckiego w rejo-
nie Brześcia i przewidzenie przemar-
szu sił radzieckich przede wszystkim 
przez północną Polskę do uderzenia 
na Prusy Wschodnie”. Jedynym re-
zultatem tego raportu było usunięcie 
ppłk. S. Mossora z Generalnego In-
spektoratu Sił Zbrojnych. 
Nie mogę się oprzeć także refleksji, 
że absolwent historii Uniwersytetu 
Warszawskiego Piotr Zychowicz jest 
bardzo słabo wyedukowany histo-
rycznie. Gdyby bowiem był lepiej 
wyedukowany, to wiedziałby dla-
czego w 1939 roku nie była możliwa 
Realpolitik polegająca na sojuszu nie-
miecko-polskim. Nie była możliwa z 
trzech powodów. 
Po pierwsze dlatego, że Niemcy hitle-
rowskie widziały Polskę w roli swoje-
go satelity, a nie sojusznika. Taki był 
w istocie sens propozycji złożonych 
przez Hitlera władzom polskim pod 
koniec 1938 i na początku 1939 roku. 
To nie były propozycje partnerstwa 
politycznego, ale wasalizacji. Po-
nadto Niemcy hitlerowskie miały na 
Wschodzie tylko jeden cel: podbój i 
eksploatację, o czym boleśnie przeko-
nali się nacjonaliści ukraińscy, którzy 
30 czerwca 1941 roku proklamowali 
swój „rząd” we Lwowie. Zamiast na 
politycznych salonach Bandera i jego 
towarzysze wylądowali w KL Sach-
senhausen. Tam zapewne prędzej czy 
później wylądowaliby też członkowie 
władz polskich, które poszłyby na 
współpracę z Niemcami hitlerowski-
mi. Zgoda na sojusz z III Rzeszą była-

by zgodą na bezwarunkową kapitula-
cję i oddanie Polski Hitlerowi. 
Po drugie Rydz-Śmigły, Beck i Mo-
ścicki w przeciwieństwie do Zycho-
wicza i Wieczorkiewicza doskonale 
rozumieli istotę hitleryzmu. Rozu-
mieli, że zgoda na sojusz z Hitlerem 
będzie oznaczała nie tylko oddanie 
Niemcom ziem zachodnich i poli-
tyczną wasalizację, ale również faszy-
zację i nazyfikację Polski ze wszyst-
kimi konsekwencjami. A wśród tych 
konsekwencji (oprócz terroru wobec 
środowisk niefaszystowskich) byłoby 
także odsunięcie od władzy sanacji i 
zastąpienie jej czysto kolaboracyj-
nym, faszystowskim i marionetko-
wym rządem. 
Po trzecie wreszcie na sojusz z Niem-
cami hitlerowskimi nie było zgody ze 
strony wszystkich sił politycznych i 
społeczeństwa II Rzeczypospolitej. 
Władze sanacyjne miały świado-
mość, że wejście na drogę współpra-
cy z Niemcami hitlerowskimi grozi 
poważnym kryzysem politycznym w 
kraju. Czy to się panu Zychowiczowi 
podoba czy nie, Polacy żyjący prze-
szło 70 lat temu nie byli faszystami i ja 
nie mam do nich o to pretensji. Środo-
wisko proniemieckie (ale już pytanie 
czy profaszystowskie) było w Polsce 
bardzo słabe. Jedynym jego znaczą-
cym reprezentantem był Władysław 
Gizbert-Studnicki (1867-1953). Już 
po klęsce wrześniowej składał on 
Niemcom różne propozycje politycz-
nej współpracy, w tym polsko-nie-
mieckiego sojuszu przeciw ZSRR. 
Jak głęboko gardzili nim hitlerowcy 
świadczy poniższy cytat z raportu 
sporządzonego w 1940 roku przez 
szefa Głównego Urzędu Bezpieczeń-
stwa Rzeszy Reinharda Heydricha dla 
ministra propagandy Rzeszy Josepha 
Goebbelsa. Heydrich pisał o Studnic-
kim następująco: „Zachowanie się 
Studnickiego w stosunku do Ministra 
Rzeszy, dr. Goebbelsa i do Minister-
stwa Propagandy wytłumaczyć się 
daje, w pierwszej linii jego śmiesz-
nym idee-fixe. Wierzy on, że będzie 
w przyszłości odgrywał jeszcze wiel-
ką rolę polityczną i z tego powodu, 
bardzo często, również w stosunku 
do najwyższych osobistości, przykuje 
ton krańcowego „ważniactwa”. Trze-
ba dodać, że Studnicki posiada bar-
dzo niedokładną znajomość języka 

niemieckiego i z tego powodu używa 
często zwrotów, z których implika-
cji zupełnie nie zdaje sobie sprawy” 
(„Władysław Studnicki w świetle do-
kumentów”, w: W. Studnicki, „Pisma 
Wybrane”, Toruń 2001, t. IV, s. 191-
192). Ten cytat dedykuję wszystkim 
tym polskim politykom, którzy wie-
szają się u berlińskich, brukselskich 
i waszyngtońskich klamek twierdząc, 
że jest to partnerstwo polityczne. 
Należy sobie na koniec zadać pytanie, 
w imię czego pan Zychowicz hańbi 
polską historię? W tym szaleństwie 
jest metoda. Moim zdaniem książka 
ta jest kolejnym kamieniem rzuco-
nym przez obóz polityczny Jarosława 
Kaczyńskiego w kierunku Rosji oraz 
obozu rządzącego w Polsce, który 
próbuje jakoś ułożyć (nie wnikam czy 
prawidłowo) trudne stosunki polsko-
-rosyjskie. W Rosji ta książka zosta-
nie odebrana jako dowód na polskie 
nieprzejednanie i zaciekłą antyrosyj-
skość. Jeżeli Zychowicz w swoich 
historycznych rozważaniach nie wi-
dzi nic moralnie nagannego w hipote-
tycznym sojuszu Polski z Niemcami 
hitlerowskimi w 1939 roku, to jest to 
wyraźna aluzja, że hipotetyczny rząd 
PiS będzie gotów zrobić przeciwko 
Rosji wszystko z kimkolwiek. W tej 
sytuacji redakcję „Gazety Polskiej” 
nie powinno dziwić, że wojska rosyj-
skie ćwiczą na terenie Białorusi hipo-
tetyczne uderzenie na Polskę taktycz-
ną bronią jądrową. 
Książka Zychowicza jest wyrazem 
tej samej głębokiej myśli politycznej, 
która 13 maja 2006 roku zawiodła 
Lecha Kaczyńskiego na uroczystości 
do Pawłokomy. Wśród towarzystwa, 
z którym „pojednywał” się tam i bra-
tał śp. Prezydent znajdował się m.in. 
banderowski pseudohistoryk i były 
członek UPA Petro Josyf Poticznyj. 
Lech Kaczyński spokojnie wysłuchał 
jego interesującego przemówienia, a 
następnie podał mu rękę i przyjął jego 
zafałszowaną publikację na temat wy-
darzeń w Pawłokomie 3 marca 1945 
roku. 
Pytanie tylko czy ludzie kierujący się 
autentycznym patriotyzmem i słusz-
nie zatroskani o stan kraju pod rząda-
mi liberalnymi powinni angażować 
się na rzecz obozu politycznego hoł-
dującego takiej myśli politycznej. 

Redakcja

Przepraszamy, że nie daliśmy się 
zarąbać siekierą, wtedy gdy rąba-
no naszych rodziców, rodzeństwo 
i sąsiadów. Zbyt często pada takie 
zdanie ze strony rodzin kresowych 
ocalałych z „Rzezi Wołyńskiej” czy 
ludobójstwa dokonanego przez na-
cjonalistów ukraińskich na Kresach 
wschodnich i w Małopolsce. Stres 
i ból pozostały z nimi do ostatnich 
dni ich życia. Nie wielu świadków 
tych tragicznych wydarzeń doczeka-
ło wolnej i demokratycznej Polski. 
Ci co doczekali mówią, że może i 
dobrze bo nadal nikt z rządzących 
nie słyszy płaczu po nieludzko po-
mordowanych rodakach. Milczą też 
ogólnopolskie media zajęte tym co 
jest tu i teraz. Jedynie rodziny kreso-
we jak ubodzy krewni dobijają się do 
drzwi pana prezydenta lub premiera 
prosząc o pamięć dla dziesiątków 
tysięcy nieludzko pomordowanych 
i pogrzebanych w nieznanych miej-
scach Polaków. W odpowiedzi, o ile 

ona jest, nie ma konkretów są uniki 
i czcze frazesy. W imię polityki eu-
ropejskiej, dla doraźnych efektów w 
jej prowadzeniu, zapomina się o na-
rodowej martyrologii. Zasada „było 
minęło” z łatwością jest stosowana 
przez tych co ich nie boli, a powinno 
boleć bo torturowano i mordowano 
w bestialski sposób dzieci, kobiety i 
starców, tylko dlatego, że byli Pola-
kami. Być może ta znieczulica naro-
dziła się w PRL-u, a może spowodo-
wało to zachłystnięcie się prawdziwą 
wolnością! Tak czy inaczej jest to 
straszne i okrutne bo na takich pod-
stawach nie można budować godnej 
przyszłości. Zamiatanie tej trudnej 
historii pod dywan bieżących intere-
sów i pozbawianie reszty społeczeń-
stwa prawdy to kontynuacja polityki 
odziedziczonej po poprzednim sys-
temie. Dwadzieścia trzy lata niepod-
ległości  to jednak wystarczający 
okres czasu  na uporanie się z zafał-
szowana przeszłością. Brak zdecy-
dowanych działań przyczynił się do  
powstania wielu fałszywych mitów 

stworzonych  przez pogrobowców 
nacjonalistów ukraińskich powiela-
nych przez ludzi nie posiadających 
prawdziwej wiedzy. Zbliża się 70 
rocznica ludobójstwa dokonanego na 
ludności polskiej przez zbrodniarzy 
z OUN-UPA  ale nadal nie widać tu 
godnych przygotowań ze strony pań-
stwa i administracji. Następne szere-
gi kresowe odchodzą z tego świata w 
głębokim smutku nie doczekawszy 
się prawdy i godnej pamięci. Poniżej 
prezentujemy fragment niepubliko-
wanych wspomnień obrazujący ból i 
żal naszych rodaków zapomnianych 
przez wszystkich tych co winni o 
nich pamiętać.
Moje przeżycia to istny horror. Nie 
wiem, czy dzisiaj można wyobra-
zić sobie to co przeżyłam, że było 
to możliwe, że tak było naprawdę! 
(…)Wszystko co przeszłam od 1943 
r. do 1947 nie pozostało bez skutku 
na dalsze życie. Nigdy nie wróciłam 
do zdrowia. Cały czas cierpię na 
brak słuchu, co przeszkodziło mnie 
tak w szkole jak i w pracy. Choroba 

sieroca, strach przed ludźmi, nerwi-
ca są przyczynami braku kontaktu z 
ludźmi, nie jestem zrozumiana na-
wet przez najbliższych. Wiem, bo nie 
znają co musiałam przeżyć. Jest mi z 
tego powodu ciężko. Od dawna cho-
ruję na cukrzycę, bardzo poważną 
chorobę serca, jaskrę i do tego dna 
moczanowa, bardzo bolesna. Jestem 
po kilku operacjach. Od wielu lat je-
stem niezdolna do samodzielnej eg-
zystencji, a leki, obsługa czy pomoc 
kosztuje! Jak to przykro. Nasze Pań-
stwo pamiętało o Żydach, Romach, 
że byli prześladowani za pochodze-
nie i dobrze. Ale o Polakach tych co 
zostali żywcem porąbani, o których 
nie wiadomo gdzie ich kości się znaj-
dują, nie mają nawet własnego gro-
bu, tak jak moi rodzice, zapomniano. 
Przez tak długie lata nikt nie wspo-
mniał, nawet Kościół. Tak mi przy-
kro, łzy oczy zalewają. Co ci ludzie 
biedni byli winni, ,że byli Polakami! 
Teraz często słyszę o Jedwabnem, o 
akcji „Wisła”, o Ukraińcach, tylko 
o pomordowanych Polakach wciąż 

panuje piekielna cisza, tak w ławach 
rządowych jak i w kościele. (…)
Tych co zamordowano w lasach i in-
nych zapomnianych lub nie znanych 
miejscach nikt ekshumacji nie doko-
na. Nikt ich nie policzy, nie wspomni 
o nich. To nieprawda, że na Wołyniu 
zamordowano 60 tys., lecz znacznie 
więcej. Proszę, sąsiednie kraje mogą 
upominać się o pamięć tych co zgi-
nęli, tylko my- Polacy nie potrafimy 
upomnieć się o szacunek dla naszych 
pomordowanych, o zadane krzywdy 
od winnych tych zbrodniczych czy-
nów. (…) A sieroty po pomordowa-
nych! Czy ktoś się kiedykolwiek za-
interesował co się z nimi dzieje? Czy 
mają jakąś pomoc od naszego rządu? 
Te dzieci przeżyły okrutny czas cier-
pień, swoistego rodzaju obóz. Tak jak 
ja dziesięcioletnia dziewczynka zo-
stałam rzucona w wir tych wydarzeń. 
Żadnej przyjaznej duszy, tylko mnie 
wykorzystywano. Bo i kogo obcho-
dziło czyjeś dziecko. Nawet zdobyty 
kawałek chleba mi odbierano. Czy 
miał komu  poskarżyć się, że mnie 
zimno, że jestem potwornie głodna, 
że mnie to czy tamto boli? (…) Moja 
tułaczka równa obozowi trwała nie 
kilka miesięcy lecz 4 długie lata! A 

Przepraszamy, że żyjemy!
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PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI
potem pobyt w sierocińcu, straszli-
wa bieda. Czyż to wszystko można 
zaliczyć do normalności ? Tak, ten 
co tego nie przeżył jest głuchy na 
wołanie o przeżytych cierpieniach. 
Pisałam o tym wszystkim do Rzą-
du, Sejmu i Senatu, do Prezydenta 
i Premiera w drugiej połowie 2003 
r. Pisałam do PIS, z tej partii zajęła 
się sprawą pani Senator Anna Kur-
ska, ale bez rezultatu do dzisiaj. Te-
raz napisałam do Sejmowej Komisji 
Społecznej. Odpowiedzi jeszcze nie 
otrzymałam.

Danuta Szczęśniak  córka  Romana i 
Marceliny Daszkiewicz  z Radowicz 
(Wołyń)                        
                 Warszawa 22. 05. 2006 r.
Autorka tych słów już nie żyje, nie 
doczekała się odpowiedzi na swoje 
pytania i prawdy którą chciała usły-
szeć. Obszerne i bardzo tragiczne 
wspomnienia przesłała do Feliksa 
Budzisza z Gdańska który od lat wal-
czy o prawdę o tragedii Wołynia i 
jego mieszkańców. 
Kresowy Serwis Informacyjny bę-
dzie publikował udostępnione wspo-
mnienia pani Danuty Szczęśniak jak 
i wiele innych , aby pamięć o tych 
tragicznych czasach nie zaginęła. Te 
wspomnienia to tylko ziarnko praw-
dy ale to one tworzą nasza narodo-
wą historię. Pozwolimy sobie w tym 
miejscu zaprezentować jeszcze jeden 
fragment innych wspomnień.

Nad moim życiem wisi jakieś fatum 
próbuje sobie wytłumaczyć swój 
los Edward Kaczmarczyk. - Do dziś 
jestem zły, że znalazłem się na zie-
miach, gdzie jest pełno Ukraińców. 
Bo czy to nie fatum, że ofiary osie-
dlono razem z oprawcami? Nigdy nie 
wiem, z kim rozmawiam, czy mogę 
szczerze rozmawiać, czy nie. Póź-
niej to oni robili kariery w PRL-u, w 
partii. Pisałem do Głównej Komisji 

Badania Zbrodni Przeciwko Narodo-
wi Polskiemu, opisałem, kto i gdzie 
zginął. Opowiedzieli w ten sposób, 
że nie wiedzą, o co mi się rozcho-
dzi. Jeszcze w dodatku podpis z na-
zwiskiem czysto ukraińskim. To mnie 
jeszcze gorzej dobiło. Później dosta-
łem pismo, że moją sprawę przeka-
zano do prokuratury. To było po 1992 
roku. I na tym koniec. Pyta pan, czego 
oczekiwałem? Chciałem pojechać i 
wskazać ten dół, gdzie prawdopodob-
nie leży pomordowana rodzina. Zna-
leźć grób. Przez te pięćdziesiąt lat nie 
miałem nawet gdzie zapalić świeczki. 
W Zaduszki, we Wszystkich Świętych 
wszyscy idą na groby i zapalają zni-
cze. Ja idę do lasu, zapalam świecz-
kę i płaczę . Żona to rozumie. Wciąż 
słyszę te krzyki, gdy ich mordowano. 
Boję się ludzi, uciekam od nich.

Pan Edward uratował się jako jedy-
ny z całej rodziny mając zaledwie 6 
lat. Nie trzeba chyba nikomu tłuma-
czyć ile wycierpiał i czego powinien 
spodziewać od swojego państwa!  
Więcej w art.” WOŁYŃ "NADAL" 
WOŁA O PAMIĘĆ!”  http://wolyn.
org/index.php/wolyn-wola-o-praw-
de/16-wolyn-nadal-wola-o-pamiec.
html#comment-1 Nawet Ci co są w 
stanie wybaczyć mordercom swoich 
bliskich nie potrafią zapomnieć tego 
co się wydarzyło.
Oni wszyscy, którzy tam zostali, już 
na zawsze, w naszej pamięci, przez 
te wszystkie dziesiątki lat żyli stale. 
Jestem także przekonana, że pamięć 
o Nich właśnie nie zgaśnie w naszym 
Narodzie nigdy, zbyt wiele krwi nie-
winnej bowiem przelano, zbyt wiel-
kim katuszom Ich poddano, by Naród 
mógł teraz zapomnieć. Tak się stać 
nie może bowiem na tym świecie, 
gdzie jest tak wiele zła, na szczęście 
jest także miejsce dla Bożej sprawie-
dliwości i Bożego miłosierdzia i do 
nich zawsze, należy ostatnie słowo. 

Niech Bóg ma w opiece zarazem 
każdego, kto ważył by się rozdzielać, 
lub przeciwstawiać sobie, te dwa 
nierozłączne, święte Boże przymioty: 
sprawiedliwość i miłosierdzie. Nie! 
Nasza wiara jest jedna: tak, tak, nie 
i z tej oto Bożej mądrości wyrasta, to 
przecudne ukazanie, że oto: „Boże 
miłosierdzie, zasiada na tronie spra-
wiedliwości.”. A mówiąc już tak po 
prostu, tak po ludzku: trzeba wie-
dzieć, za co mam wybaczyć i trzeba 
tym bardziej wiedzieć, komu mam 
okazać miłosierdzie.
I to jest właśnie ta sprawiedliwość, o 
którą wołają od dziesiątków lat Kre-
sowianie, gdy piszą: „Nie o zemstę, 
ale o pamięć wołają ofiary!”.
Stan świadomej, a nie zakłamanej 
prawdy jest konieczny, bym szcze-
rze wybaczyła i bym szczerze głosiła 
Boże miłosierdzie, tak oto właśnie 
miłość miłosierna, zawsze współ-
weseli się z prawdą. Po temu także 
wybaczam ukraińskim nacjonalistom 
ich potworne zbrodnie, których do-
puścili się wobec najbliższych memu 
sercu, wybaczam ten ból, który prze-
szywał moje serce przez tak długi 
czas, a który nie opuści mnie za-
pewne do ostatnich dni mego życia. 
Wybaczam to morze łez przelanych 
w samotne poranki i wieczory, w sło-
neczne i deszczowe dni, a tak wiele 
tych dni było. Dziś każda zmarszczka 
na mojej twarzy, jest jak pieczęć cier-
pienia, którą odcisnął okrutny los i 
czas, który płynął i płynie, bywa że 
w samotności, bo zawsze Kogoś, lub 
czegoś mi brakowało. Jednakowoż, 
jak już nadmieniłam, wybaczyć nie 
znaczy zapomnieć, to dwie zupełnie 
inne płaszczyzny. Chcę mocno pod-
kreślić, iż jest po ludzku niemożliwe, 
by zapomnieć o tej historii, którą 
opisałam powyżej. Powiem więcej, 
modlę się bardzo gorąco, by moja 
rodzina, krewni, wreszcie umiło-
wana ojczyzna, byśmy nigdy nie 

zapomnieli ofiary, którą Oni złożyli 
za nas z najcenniejszego daru, ja-
kim jest życie. Jest moim, naszym, 
wreszcie ojczyzny naszej świętym 
obowiązkiem, zadbać nie tylko o 
godne upamiętnienie miejsc, w 
których spoczywają niewinnie po-
mordowani, prości, ubodzy ludzie. 
Obowiązkiem nas wszystkich jest 
żywa pamięć o Tych Męczennikach 
Kościoła Domowego, Tym którzy z 
miłości do Rzeczpospolitej Polskiej, 
do ojczystych, rodzinnych zagród, 
do polskiej rozmodlonej rodziny, 
oddali swoje życie. Nie chcieli bo-
wiem opuszczać chat, w których na 
ścianach wisiały poświęcone krzyże i 
święte obrazy. Nie chcieli opuszczać 
chat, w których przeżyli niemal całe 
życie i w których marzyli, by dożyć 
też swych ostatnich dni, mówili: „Ja 
nic nikomu nie winny, to i mnie ruszać 
nie będą.”. Nie chcieli zostawiać cho-
rych i niedołężnych na pastwę losu i 
głodu, by nie narażać Ich na pewną 
śmierć w rozszalałej nawałnicy II 
wojny światowej. Wreszcie nie chcieli 
zostawiać dorobku całego życia, owo-
ców pracy całych pokoleń, by iść w 
objęcia nieludzkiej machiny hitlerow-
skiej. Jakże często siadali w ogrodzie, 
bądź w zbożu i rzewnie płakali w ob-
liczu, tak nieludzkich okoliczności z 
którymi przyszło Im się zmagać. (…) 
Spisane powyżej świadectwo, które 
osobiście przesłałam  (…) do prze-
czytania , a prawdziwość zawartych 
powyżej treści, potwierdzam własno-
ręcznym podpisem.

Wiktoria Baumgart córka  Anny i 
Henryka Sobolewskich z kolonii Te-
resin, gm. Werba, pow. Włodzimierz 
Wołyński.                                          

           Bogatynia   21 lipca 2011 r

Wybrany fragment pochodzi z: 
WSPOMNIENIA WIKTORII 
BAUMGART Z KOLONII TERE-

SIN, POW. WŁODZIMIERZ WO-
ŁYŃSKI NA WOŁYNIU
Spisał i opracował: Sławomir To-
masz Roch. Z całością można zapo-
znać się w serwisie „Wołyń wczoraj 
i dziś’ ;
h t t p : / / w o l y n . o rg / i n d e x . p h p /
wolyn-wola-o-prawde/466-wsp-
omnienia-wiktorii-baumgart-z-
kolonii-teresin-pow-wodzimierz-
woyski-na-woyniu.html

Na zakończenie zamiast komenta-
rza zaprezentujemy fragment wspo-
mnień Barbary Szczepuły, zatytu-
łowane „Bóg wtedy patrzył w inną 
stronę, a ludzie nie mogli im pomóc” 
(http://www.polskatimes.pl/magazy-
n/171771,bog-wtedy-patrzyl-w-
inna-strone-a-ludzie-nie-mogli-im-
pomoc,id,t.html#material_5 ) 

Co widziała dziewczynka? Co prze-
żyła? Nie mówiła. Czasem tylko 
wydawała przeraźliwy, nieartyku-
łowany krzyk: Aaa; I wtedy ściska-
ły się serca tych, którzy to słyszeli. 
Psy podkulały ogony. Milkły ptaki.
(….) Kończy się lipiec, słońce pali, 
kurz, wozy grzęzną w piachu, krzyki, 
nawoływania, zamieszanie, a przez 
wszystko przebija się świdrujący głos 
dziewczynki: 
Aaa…. Skąd się wzięła dziewczynka? 
Pewnego dnia znaleziono ją brudną, 
wygłodzoną, w poszarpanej sukience, 
błąkającą się po okolicy. Ktoś przy-
prowadził ją do sierocińca założone-
go na plebanii. Takich dzieci, którym 
udało się przeżyć, bo w porę uciekły, 
zakopały się w stogu siana, schowa-
ły w kukurydzy, przykucnęły jak zając 
pod miedzą, zaszyły się w bzach, pa-
dły plackiem w pszenicy, zdążyły do-
biec do lasu i rzucić się między krzaki 
- było na Wołyniu wiele. 
Dzieci oniemiałych ze zgrozy, bo wi-
działy coś, czego człowiek nie powi-
nien nigdy zobaczyć.

ALEKSANDER SZUMAŃSKI

Dora Kacnelson  ur. 19 kwietnia 
1921 r. w Białymstoku, zm. 1 lipca 
2003 r. w Berlinie – polska histo-
ryk, literaturoznawca i slawistka, 
wybitna badaczka dziejów Kresów 
Wschodnich i polskich zesłańców.

Była córką Basewy i Barla Kacnel-
sonów, którzy uciekli ze Związku 
Sowieckiego do wolnej już Polski. 
Po 1939 roku, kiedy Białystok był 
okupowany przez wojska sowiec-
kie, przeniosła się wraz z rodzica-
mi do Leningradu. Studiowała na 
Uniwersytecie Leningradzkim, na 
wydziale filologii rosyjskiej. Po 
studiach doktoranckich z polskiej 
literatury i po obronie doktoratu 
(1946–1949) „Mickiewicz a twór-
czość ludowa”, została skierowana 
przez Ministerstwo Szkolnictwa 
na Białoruś, gdzie prowadziła wy-
kłady w Wyższej Szkole Pedago-
gicznej w Połocku. W tym czasie 
często dojeżdżała do Wilna i w 
tamtejszych archiwach pracowała 
nad polonicami literackimi i histo-
rycznymi, które wykorzystywała 
w późniejszych publikacjach. 
Poznała wówczas wielu polskich 

naukowców, którzy pozostali na 
ziemi ojczystej. Ich losy opisała 
w pracy „Polscy naukowcy Wilna 
i Lwowa pod okupacją sowiecką”, 
wydanej przez Instytut Kultury w 
Paryżu pod zmienionym wbrew 
jej intencjom tytułem „Polscy 
naukowcy Wilna i Lwowa 1939-
1941”. 

W 1961 otrzymała pracę w Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej w 
mieście Czyta na Syberii, gdzie 
przebywała 5 lat. Badała wów-
czas w Okręgowym Archiwum 
Męczeństwa m.in. katalogi zesłań-
ców, znajdując w nich wiele do-
kumentów dotyczących polskich 
powstańców. Po poparciu protestu 
studentów, niesłusznie wyrzuco-
nych z uczelni, musiała opuścić 
Czytę. 

Przeniosła się do Drohobycza, 
gdzie spotkał ją podobny los. W 
1983 została wyrzucona z tam-
tejszej Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej  za to, że wbrew zakazo-
wi sekretarza partii pojechała do 
Kijowa na IX Światowy Zjazd 
Slawistów. Była wiceprezesem 
gminy żydowskiej w Drohobyczu 

i równocześnie wielką polską pa-
triotką, była m.in. działaczką To-
warzystwa Kultury Polskiej Ziemi 
Drohobyckiej.
W 2002 została odznaczona Me-
dalem Polonia Mater Nostra Est. 
Polonia Mater Nostra Est (Polska 
Jest Naszą Matką) – polskie od-
znaczenie przeznaczone dla Po-
laków i obcokrajowców oraz dla 
organizacji za specjalne zasługi 
dla Narodu i Państwa Polskiego. 
Istnieje od 1995 r., nadawane jest 
przez Społeczną Fundację Pamięci 
Narodu Polskiego, działającą od 
1991 r.. Pomysłodawcą i inicjato-
rem Fundacji i tego odznaczenia 
był Jerzy Myrcha.

Oznaką odznaczenia jest okrą-
gły złoty medal, który na awersie 
ukazuje siedzącą na tronie postać 
kobiecą w powłóczystych szatach, 
trzymającą w lewej ręce opartą o 
ziemię tarczę z polskim godłem 
państwowym. Z prawej strony do 
kobiety tuli się dziecko trzymające 
w ręku miecz. Postać kobieca oko-
lona jest napisem "Polonia mater 
nostra est". Zawieszką medalu jest 
korona królewska. Medal noszo-
ny jest na szyi na białej wstędze z 

obustronnymi czerwonymi bordiu-
rami. 
Na czele kapituły stoi kanclerz Ja-
nusz Dobrosz (poprzednio była to 
prof. dr hab. Barbara Otwinowska; 
wyróżniona tytułem Kustosz Pa-
mięci Narodowej). 
Uroczystości nadania medalu od-
bywają się w ostatnich latach w 
Sali Kolumnowej warszawskiego 
Zamku Królewskiego. Odznaczeni 
posiadają własny hymn: Polonia, 
Polonia, Polonia/Mater nostra est./
Polonia, Polonia, Polonia/Bóg, 
Honor i Ojczyzna/Przesłaniem 
naszym jest!/Polonia, Polonia, Po-
lonia/Dla Ciebie nasze serca/Dla 
Ciebie nasza Pieśń! (autorstwa Je-
rzego Myrchy).

Pracę naukową od zamieszkania 
w Drohobyczu łączyła z pracą 
społeczną i charytatywną, utrzy-
mując żywe kontakty z polskimi 
i żydowskimi ośrodkami na Zie-
mi Lwowskiej, a odwiedzając po 
wsiach i miasteczkach polskie ro-
dziny i samotnie mieszkających 
Polaków, zdobywała dla nich tyl-
ko sobie znanymi środkami pomoc 
materialną. 

Równocześnie prowadziła nad 
polską diasporą badania, usiłując 
w życiorysach jej członków zna-
leźć odpowiedź na nurtujące ją 
podstawowe pytanie - dlaczego 
nie wyjechali do Ojczyzny i czy 
wyboru dokonali świadomie? 

Niestety, wyników tych badań już 
nie poznamy. Była wielką zwo-
lenniczką dialogu i porozumienia 
polsko-żydowsko-ukraińskiego, 
a także polsko-litewskiego, dając 
temu wyraz w swych wystąpie-
niach na różnych spotkaniach, w 
listach i publikacjach. 

Polskie władze krytykowała za 
brak serca dla pozostających na 
Kresach rodaków, zwłaszcza tych 
samotnych i schorowanych, czę-
sto zapomnianych w domach pań-
stwowej opieki, za polskie  dzieci 
w sierocińcach, a także za brak pa-
mięci o byłych żołnierzach Wojska 
Polskiego i Armii Krajowej. 

Z kolei Ukraińców krytykowała 
za ich obsesyjną niechęć do Po-
laków, u niektórych graniczącą ze 
ślepą, niezrozumiałą nienawiścią. 
Umiała też spojrzeć krytycznie na 

DORA  KACNELSON  PATRIOTKA 
WIELKA POLKA Z POLSKIEGO DROHOBYCZA
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PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI
poczynania przedstawicieli swego 
narodu. Miała zdecydowanie ne-
gatywny stosunek do Jana Toma-
sza  Grossa za jego „Sąsiadów” 
-- publikację o Jedwabnem.
 Potępiała kradzież fresków Bru-
nona Schulza z Drohobycza, doko-
nana przez izraelski Yad Vashem  i 
żądała ich zwrotu.
Jest autorką m.in
   - Z dziejów polskiej pieśni po-
wstańczej XIX wieku : folklor 
powstania styczniowego (Se-
ria 'Rozprawy Literackie' nr 7), 
Polska Akademia Nauk. Komi-
tet Nauk o Literaturze Polskiej, 
Wrocław : Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, 1974.
   
- Russkie pesni o revolûcionnyh 
vystupleniâh v Pol'še, Litve i Be-
lorussi (1861-1862 gg.), Moskva : 
Nauka, 1967.
    
-Poezja Mickiewicza wśród po-
wstańców : wiek XIX : z archi-
wów Wilna, Lwowa i Czyty, Kra-
ków : Universitas, 1999.
   
- Rok 1863 na Polesiu Kijowskim 
: pamiętnik Józefa Sobkiewicza 
(współautor oprac. Krzysztof Gę-
bura), Siedlce : Akademia Podla-
ska, 2000.
  
-  Skazani za lekturę Mickiewicza 
: z archiwów Lwowa i Wilna, Lu-
blin : Norbertinum, 2001.
  
-  Polscy naukowcy Wilna i Lwo-
wa 1939-1941, Paryż.
  
-  Poljaki v Rossii : istorija ssyl-
ki i deportacii : tezisy dokladov i 
materialy, Sankt-Peterburg : Pol'. 
Istoričeskoe Obščestvo Sankt Pe-
terburga , 1995.
    
-Kilka szczegółów z pobytu Gu-
stawa Ehrenberga w katordze ner-
czyńskiej, Pamiętnik Literacki, t. 
60: 1969.
  
-  Trzy nieznane epizody bocheń-
skie z pierwszej połowy XIX wie-
ku w dokumentach Archiwum Hi-
storycznego we Lwowie, Rocznik 
Bocheński, t. 4: 1996.
  
-  Żydowscy profesorowie-filo-
lodzy na Uniwersytecie Lenin-
gradzkim w czasie prześlado-
wań stalinowskich (1937-1952) 
: wspomnienia, Studia Judaica, 
2000 nr 1, s. 99-112.
  
-  Odrodzenie polskości : szkic 
petersburski, Rocznik Wschodni, 
[R. 2]: 1995, s. 44-47.
 
-   Raport austriackiego szpiega 
- z Mickiewiczowskich archiwa-
liów we Lwowie, Arcana, 1998 nr 
6 s. 55-58.
 
-   O prześladowanych za lektu-
rę Mickiewicza : (na podstawie 
lwowskich materiałów archiwal-
nych) [fragm. ], Akcent, 1997 nr 
3 s. 172-175.
  
-  Przemyski epizod z dziejów nie-
dozwolonego rozpowszechniania 
"Ksiąg narodu i pielgrzymstwa" 
Adama Mickiewicza [fragm. ], 
Rocznik Przemyski, 2002 z. 1 s. 
17-26.
 
-   Polscy spiskowcy a rewolu-
cja węgierska 1848-1849 r. : (w 
świetle archiwów lwowskich), 
Biuletyn Ukrainoznawczy, [Nr] 

7: 2001, s. 18-31.

Oto fragmenty wywiadu udzielo-
nego Waldemarowi Brzozowskie-
mu „Myśl Polska” 19 lutego 2003 
r. przez Dorę Kacnelson dotyczą-
ce Jedwabnego:

Jak Pani ocenia politykę władz 
III RP wobec naszych rodaków na 
Kresach Wschodnich?

- Jak najgorzej. Mianowana przez 
ówczesnego szefa MSZ amba-
sadorem RP na Litwie - Eugenia 
Tejchman,  oczerniała AK-owców 
i wspierała oszczerstwa litew-
skich szowinistów pod adresem 
Polski i Polaków. Podobnie po-
stępował inny ambasador RP - Jan 
Widacki ( Jan Widacki rocznik 
1946 adwokat, komunista,  wielo-
letni lektor   KC PZPR – przyp. 
autora)

Oboje przysłużyli się do znisz-
czenia Uniwersytetu Polskiego w 
Wilnie, co można porównać tyl-
ko z "wyczynem" Nowosilcowa, 
który zamknął uniwersytet w tym 
mieście. Wprawdzie - na skutek 
interwencji Polonii zachodniej - 
uniwersytet nie uległ kompletnej 
likwidacji, ale Litwini, korzysta-
jąc z przyzwolenia polskich dy-
plomatów, po cichu odebrali pla-
cówce uprawnienia akademickie. 
Obecnie pełni on rolę studium 
przygotowawczego dla młodych 
Polaków przed wstąpieniem na 
uniwersytet litewski. W obronie 
polskiego uniwersytetu nie stanął 
również prezydent RP(Aleksan-
der Kwaśniewski), którego inte-
resuje wstąpienie Litwy do NATO 
i UE, a nie dramatyczny los Pola-
ków na Litwie.

 Podobnie milczał Bronisław Ge-
remek, gdy Litwini aresztowali i 
zesłali do obozu koncentracyjne-
go czterech Polaków, którzy do-
magali się autonomii dla okręgu 
solecznikowskiego. 

Dopiero gdy zebrałam 40 podpi-
sów w czasie trwania  Światowe-
go Forum Mediów Polonijnych  w 
Tarnowie zorganizowanego przez 
Małopolskie Forum Mediów Po-
lonijnych w Tarnowie, który to 
dokument wysłano do sejmu li-
tewskiego, zrobił się skandal i 
uwięzionych zwolniono.

Tymczasem mamy do czynienia 
z "rehabilitacją" OUN-UPA, naj-
większym mordercom Polaków 
Banderze i Szuszkiewiczowi 
(„Czuprynce”) stawia się pomni-
ki, w parlamencie ukraińskim 
znalazł się projekt ustawy promu-
jący UPA jako siłę narodowowy-
zwoleńczą, niektóre władze lo-
kalne przyznają bandytom z UPA 
prawa kombatanckie.  Moc usta-
wodawczą na Ukrainie ma faszy-
stowska pro banderowska  partia 
„Swoboda”.

Także w Polsce zarówno mniej-
szość ukraińska, jak i wielu poli-
tyków oraz usłużnych historyków 
"polskich" stawia znak równości 
między AK a UPA. Co więcej, 
zrównuje się katów z ich ofiara-
mi, a ratującą Polaków (a także 
wielu Ukraińców) Operację "Wi-
sła" traktuje się jako zbrodnię.

- Banderowcy i ich duchowi 
spadkobiercy podnoszą głowy, 

ponieważ dysponują wsparciem 
antypolskich sił na Zachodzie i w 
USA, a nadto hołubieni są przez 
władze III RP. Odwiedziłam kie-
dyś rodziny przesiedlone w ra-
mach Operacji "Wisła" na tzw. 
Ukrainę Zachodnią, m.in. rodzinę 
Harenzów. Powodzi im się świet-
nie. I nikt im nie wykłuwał oczu, 
nie piłował, nie palił żywcem. 
Dlaczego więc Kwaśniewski cią-
gle przeprasza? A kto przeprosi za 
bestialsko pomordowanych Pola-
ków?! Za dzieci, którym bande-
rowcy przybijali języki do stołów, 
za wykłute oczy, za palenie żyw-
cem? Napisałam pracę pt. "Jesz-
cze stoi na wpół spalona stodoła". 
Rzecz dotyczy wsi Zady, gdzie w 
1943 r. ukraińscy bandyci spalili 
żywcem Polaków.

Poparcie, o którym Pani mówiła 
nacjonaliści ukraińscy otrzymują 
nie tylko od polityków, ale rów-
nież od historyków mieniących 
się historykami polskimi.

- Właśnie. Ich adwokatem jest 
np. prof. Władysław Serczyk, 
który uporczywie wybiela UPA. 
W 1997 r. na konferencji polsko-
-ukraińskiej w Krakowie powie-
dział, że AK czyniła to samo, co 
banderowcy. Ponieważ nikt nie 
zareagował, wstałam i odrzekłam: 

"Czy nie zakrawa na ironię fakt, 
że oto ja, polska Żydówka, przy-
jechałam do Krakowa aż z Dro-
hobycza, żeby bronić polskiej AK 
przed oszczerstwami polskich pa-
nów profesorów?". 

Podobnie zachowuje się wykła-
dowca UJ - Grzegorz Mazur, któ-
ry w pracy habilitacyjnej o AK 
przyrównał ją do banderowców. 
I szacowne gremium profesorów 
UJ zaakceptowało tę pracę! Dzię-
ki Bogu, nie mam wnuków, bo nie 
chciałabym, żeby tacy profesoro-
wie ich uczyli.

Należy Pani do nielicznych przed-
stawicieli swojego narodu, którzy 
stanowczo potępili akcję antypol-
skich oszczerstw zapoczątkowa-
ną przez Jana Tomasza Grossa w 
książce „Sąsiedzi” o Jedwabnem. 
Czy rozmawiała Pani na ten temat 
ze swoimi rodakami?

- Wie Pan, jako dziecko, jeździ-
łam na wieś niedaleko Jedwab-
nego na letnisko. Poznałam tych 
ludzi i wiem, że nie byliby zdolni 
do popełnienia takiego morder-
stwa, o jakie oskarża ich Gross. 
Nigdy nie wykazywali tenden-
cji do okrucieństwa. Przeciwnie, 
wielu z nich narażało życie ratu-
jąc Żydów przed Niemcami. 

Książka Grossa jest nieuczciwa i 
obłudna. Wracając do Pańskiego 
pytania. W Warszawie rozmawia-
łam z kilkoma rabinami z USA, 
którzy pytali, czy jako Żydówka 
nie przesadzam z potępianiem 
Grossa?

Odparłam, że wzniecanie niena-
wiści do Polski i Polaków jest 
szczególnie sprzeczne z intere-
sami Ameryki, ponieważ Polska 
należy do NATO i Polacy są goto-
wi przelewać krew za amerykań-
skie interesy, co zresztą czynią 
już w Afganistanie. Muszą więc 
szanować Polaków, a nie ciągle 
oszczerczo ich oskarżać o "mor-

dowanie Żydów", używać pojęcia 
"polskie obozy koncentracyjne" 
czy nazywać Polaków  antysemi-
tami, szmalcownikami, rabusia-
mi, narodem morderców. Muszę 
powiedzieć, że rabini przyjęli 
moją argumentację.

A jakie są według Pani źródła 
trwającej ciągle antypolskiej 
kampanii w USA i na Zachodzie?

- Środowiska antypolskie w Sta-
nach i na Zachodzie nienawidzą 
niezależności polskiego ducha, 
który wiódł Polaków na barykady 
i dzięki któremu pierwsi obalili 
komunizm. Usiłują wiec zdeptać 
polskie poczucie honoru i godno-
ści, jak dotąd nieskutecznie.

Rozmawiał  Waldemar Brzozow-
ski, „Myśl Polska”, 2003-02-19

W czerwcu 2002 r. niedługo po 
oddaniu do eksploatacji Centrum 
Kultury Żydowskiej w Krakowie 
przy ul. Rabina Meiselsa 17  od-
było się tam spotkanie z prof. Sta-
nisławem Stabro.
W owym spotkaniu udział wzięli 
m.in. lwowianka Iwona Rueben-
bauer- Skwara prezes Towarzy-
stwa Opieki nad Majdankiem, 
lwowianka prof. Maria Orwid 
psychiatra – Klinika Psychia-
tryczna w Krakowie, doc. dr hab. 
Jan Majda  - Instytut Polonistyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
liczni kombatanci i żołnierze AK.

Brałem również udział w tym 
spotkaniu, zaproszony jako dzien-
nikarz i korespondent światowej 
prasy polonijnej akredytowany w 
Polsce. Oto zapis z owego spotka-
nia:

„W dniu 24 czerwca 2002 roku, w 
Centrum Kultury Żydowskiej w 
Krakowie, w ramach imprez or-
ganizowanych przez to Centrum, 
odbyło się spotkanie z prof. Sta-
nisławem Stabro,  "Polacy i Ży-
dzi - od nowa. Ten nie jest z Oj-
czyzny mojej... Polacy i Żydzi w 
świetle Holocaustu".

Spotkanie to prowadził prof. Jan 
Woleński, przy obecności prof. 
dr. hab. Jana Błońskiego, b. pro-
rektora Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Spotkanie odbyło się w 
trzecim dniu trwania „Festiwalu 
Kultury Żydowskiej” - frekwen-
cja była wysoka.

Stanisław Stabro bełkotliwie czy-
tał tekst referatu z maszynopisu, 
co wskazywało na nietrzeźwość 
prelegenta. Nie był też w stanie 
odpowiadać na pytania, do cze-
go wzywał go prowadzący spo-
tkanie. Odczyt zawierał wiele 
kłamstw i obłudy. Prelegent cyto-
wał rzekome fakty, stwierdzając 
np., że po okupacji niemieckiej w 
Polsce pozostało 95 proc. miesz-
kańców. Nawet nie wspomniał o 
grożącej Polakom karze śmierci 
za przechowywanie Żydów. 

Nie wspomniał także ani słowem 
o zasługach Armii Krajowej w 
obronie Żydów. Dobierał celowo 
fakty pojedynczego mordowania 
Żydów przez ludzi z marginesu 
społecznego. Cały odczyt tchnął 
nienawiścią do Polski i przedsta-
wiał Polaków jako antysemitów, 
szmalcowników, rabusiów, mor-
derców, gorszych od hitlerowców. 

Cytował Hannę Krall ( Hanna 
Krall - Szperkowicz ur. 20 maja 
1935 w Warszawie – polska pi-
sarka i dziennikarka żydowskie-
go pochodzenia ), prof. Krystynę  
Kersten ( polska historyk, akty-
wistka ZMP, lektorka KC PZPR), 
Czesława Miłosza, antypolskiego 
w swej twórczości Litwina), sa-
mozwańczego „profesora” Wła-
dysława Bartoszewskiego odzna-
czonego m.in Złotym Medalem 
Stresemanna ( niemieckiego 
kanclerza i ministra spraw zagra-
nicznych, ambasadora antypol-
skości z głównym celem „likwi-
dacji polskiego korytarza”. Jego 
politykę kontynuował  Adolf Hi-
tler.) i Jana Błońskiego, wybiera-
jąc urywki z ich prac i naciągając 
ich wypowiedzi pod kątem podju-
dzania do nienawiści. 
Wykorzystał także książkę Jana 
Błońskiego "Biedni Polacy pa-
trzą na getto", o której Dora Kac-
nelson opublikowała krytyczną 
recenzję w krakowskim czasopi-
śmie "Arcana" (nr.6/1995).

Wzburzeni przesłaniem impre-
zy towarzyszącej” Festiwalowi 
Kultury Żydowskiej”, protesto-
wali liczni uczestnicy spotkania  
przeciwko szkalowaniu i obra-
żaniu Polski, przeciw obłudzie i 
poniżaniu Polaków, na co zwró-
cili uwagę dyskutanci obecni na 
spotkaniu. W szczególności wy-
rażali  swoje oburzenie Iwona 
Ruebenbauer – Skwara – prezes 
Towarzystwa Opieki nad Majdan-
kiem, prof. Maria Orwid, wybitna 
psychiatra, lwowianka pochodze-
nia żydowskiego, doc. dr hab. Jan 
Majda z Instytutu Polonistyki UJ, 
niżej podpisany.

Głos zabrała m.in. dr Felicja Bo-
rzyszkowska-Sękowska, której 
rodzina ukrywała Żydów. Była 
tak wstrząśnięta, iż zapytała: 

"Czy Polacy to świnie i przestęp-
cy? Skoro tak mordowali, to może 
od dziś przestaniemy mówić po 
polsku?".

 Działaczka żydowska z Ziemi 
Lwowskiej i z Berlina dr. Dora 
Kacnelson wskazała, że prelegent 
swoimi wypowiedziami krzywdzi 
Polskę i obraża cały naród polski, 
który ratował Żydów. Stwierdzi-
ła, iż referat jest prymitywny, 
operujący nieistniejącymi  „fak-
tami”, nienaukowy. 

Jacek Pelczar postawił pytanie - 
skąd u prelegenta wzięła się tak 
głęboka nienawiść do Polaków? 
Protestujemy przeciwko poniża-
niu Polaków i sianiu nienawiści 
do narodu polskiego, a także prze-
ciwko fałszywemu informowaniu 
świata o zachowaniu Polaków w 
czasie II wojny świtowej.
     
 Aleksander Szumański

Literatura, źródła:

dr. Dora Kacnelson, wiceprze-
wodnicząca Gminy Żydowskiej 
w Drohobyczu , „Nowa Myśl Pol-
ska”, 2002-08-11,

Wikipedia,

Aleksander Szumański „Kurier 
Codzienny” Chicago (luty 2002 r.)
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Bożena Ratter

20 lipca 1944 roku armia sowiec-
ka przekracza Bug, 22 lipca radio 
moskiewskie ogłasza manifest 
PKWN do narodu polskiego. I tak 
w cudowny sposób rodzi się Pol-
ska Ludowa. PKWN legitymizuje 
wszystkie zbrodnie sowieckie do-
konywane na narodzie polskim.     
      
11 Sierpnia 1944 roku z terytorium 
Polski Lubelskiej, w głąb ZSRR, 
odchodzi pierwszy transport uwię-
zionych przez oddziały NKWD 
żołnierzy Armii Krajowej i pra-
cowników Delegatury Rządu RP 
na Kraj. Marian Marek Bilewicz, 
żołnierz Armii Krajowej we Lwo-
wie, aresztowany w 1944 r. przez 
NKWD i skazany na 10 lat pracy 
w łagrach autonomicznej republi-
ki Komi tak pisał w swojej książ-
ce „Wyszedłem z mroku” (LSW 
Warszawa 1989): „Wszystkich 
Ukraińców uznano za kolaboran-
tów hitlerowskich a Polaków zor-
ganizowanych w AK za członków 
nielegalnej, zbrodniczej organiza-
cji wojskowej, która na rdzennych 
radzieckich ziemiach prowadzi-
ła walkę zbrojną. To, że Polacy 
walczyli z Niemcami, a więc byli 
aliantami wojsk radzieckich, to, że 
w oddziałach partyzanckich przy 
boku żołnierza polskiego wal-
czyli zbiegli z niewoli żołnierze 
radzieccy – nie miało najmniej-
szego znaczenia. Trzeba dodać, 
że już wówczas szykowano słyn-
ny proces przeciw dowództwu, z 
generałem Okulickim na czele, 
Armii Krajowej. Aresztowanie 
tysięcy żołnierzy AK miało być 
potwierdzeniem tezy sowieckiej o 
zbrodniczej działalności Polaków. 
Uruchomione machiny, milicyjna 
i propagandowa, pracowały bez 
chwili wytchnienia. Wprowadzo-
no swoiście logiczną formę rozu-
mowania. Zamiast oprzeć się na 
zasadzie, „kto nie przeciw nam, 
ten z nami”, hołdowano maksy-
mie, „kto nie z nami ten przeciw 
nam”. Wiadomo, że w danym mo-
mencie „nie z nami” byli żołnierze 
armii niemieckiej – faszyści. Stąd 
już tylko jeden krok do tezy, – kto 
nie z nami, ten jest faszystą. Po-
nieważ żołnierze Armii Krajowej 
zostali uznani za członków niele-
galnej organizacji, nie byli, więc 
„z nami” – i pomimo że walczyli 
z Niemcami, że byli masowo mor-
dowani po więzieniach i obozach – 
byli…faszystami!”  NKWD mor-
dowało skrytobójczo żołnierzy AK 
walczących wcześniej wraz z nimi 
o Wilno, Grodno, Lwów. 
Pozostali na wolności apelowali 
bezskutecznie do Warszawy o ko-
misję aliancką na rzecz uwięzio-
nych, zaginionych i maltretowa-
nych. Terror sowiecki taki sam jak 
niemiecki, mordują, grabią mienie 
państwowe i prywatne, wywożą na 
wschód. Od lipca do końca 1944 
roku zamordowano i wywieziono 
około 60 000 żołnierzy Armii Kra-
jowej. (Alina Czerniakowska "Mi-
nęła rocznica") I tak ginęli młodzi, 
zdolni, waleczni, najlepsi! Tak 
bardzo potrzebni wolnej Polsce! 
Wielu z nich w chwili wybuchu 
wojny było jeszcze dziećmi, doj-
rzewali wraz z wojną, przeżywali 
swoją młodość w latach okupacji a 

po zakończeniu wojny byli zsyła-
ni do więzień, gułagów, represjo-
nowani i mordowani. A potem już 
mordowani byli rękami rodzimych 
zdrajców, władców z PZPR. Wielu 
żołnierzy wracało do ojczyzny z 
frontów zachodnich, gdzie wyka-
zywali się niezwykłą waleczno-
ścią, za co tam byli nagradzani, by 
tracić życie z rąk członków partii 
komunistycznej w „wolnej” Pol-
sce. Ta wyniszczająca kraj i naród 
polityka trwała latami. Przez cały 
okres II wojny światowej, lekarz, 
historyk i dziennikarz, Zygmunt 
Klukowski, autor wspomnień z lat 
1918-1939, kontynuował pisanie 
dziennika. Dziennik z lat okupa-
cji to szczegółowy zapis wyda-
rzeń i losów ludzi Zamojszczyzny 
(1939-1944) (nagrodzony przez 
tygodnik „Polityka”, jako jeden z 
najwybitniejszych zapisów histo-
rii najnowszej).
 Podczas okupacji Zygmunt Klu-
kowski działał w konspiracji pod 
pseudonimem „Podwiński”, m.in. 
zbierał wówczas dokumenty, re-
lacje, wspomnienia. Posłużyły mu 
one po wojnie do wydania cztero-
tomowego Wydawnictwa materia-
łów do dziejów Zamojszczyzny 
w latach wojny 1939-1944, które 
stanowiły materiał dowodowy w 
procesie norymberskim w 1946 
roku. Zygmunt Klukowski tak 
pisał o tym zdarzeniu: „Na sto-
le koło mównicy prokuratorskiej 
leżały cztery tomy mojego wy-
dawnictwa z angielskim streszcze-
niem. Byłem jedynym świadkiem 
mówiącym o Zamojszczyźnie, 
o wysiedleniach, pacyfikacji..” 
(Wydawnictwo Karta 49 „Ostat-
kiem sił” Zygmunt Klukowski). 
Udział w procesie norymberskim 
nie uchronił go przed losem, któ-
ry spotkał bohaterów, walczących 
o niepodległą Polskę. Szykano-
wany za przynależność do Zrze-
szenia „Wolność i Niezawisłość”, 
za odmowę współpracy z nowymi 
władzami i ukrycie archiwum od-
działów partyzanckich Armii Kra-
jowej został skazany przez władze 
Polski Ludowej na więzienie. Ten 
zasłużony dla kultury i historii 
Polski człowiek, opuścił więzie-
nie w 1954 roku. Jego syn Tade-
usz został rozstrzelany 31 czerwca 
1953 roku w więzieniu przy ulicy 
Rakowieckiej w Warszawie. Do 
dziś nie wiadomo, gdzie został 
pochowany. Zygmunt Klukowski 
opisał również lata spędzone w 
więzieniach PRL. „Specyficzne 
warunki więzienne, poczucie bez-
nadziei, zwłaszcza przy wyrokach 
dożywotnich, i bezczynność po-
wodowały nierzadko powstawanie 
nawet bardzo ciężkich zaburzeń 
umysłowych, w pierwszym rzę-
dzie u osobników młodych”. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zyg-
munt_Klukowski

Na warszawskich Powązkach od-
bywa się ekshumacja zapomnia-
nych bohaterów. Jest tam ich 
symboliczna mogiła, krzyż prze-
wiązany szarfą biało czerwoną. 
Obok okazałych pomników Bie-
ruta, Marchlewskiego, Gomułki i 
wielu innych działaczy PZPR. Na 
niewielkim obszarze, w kwaterze 
„Ł”, (tzw. łączce) wrzucono (nie 

pochowano) do jam grobowych 
kilkuset zamordowanych ludzi. 
Ludzi zasłużonych dla niepod-
ległej Polski, elitę intelektualną, 
prawych Polaków, autentycznych 
bohaterów. 
Zamordowano ich metodą katyń-
ską, strzałem w tył głowy. Po 23 
latach od upadku systemu komuni-
stycznego, (dlaczego tak późno?) 
chcemy odnaleźć szczątki i po-
chować je z należytymi honorami. 
Zapewne nie wszystkich. Łączka 
stanowi może 1/5 dawnej kwate-
ry więziennej. Pozostała część to 
alejki i kwatery ludzi związanych 
z komunistycznym aparatem re-
presji. W tym miejscu, w Warsza-
wie, kaci leżą na swoich ofiarach i 
mają pomniki, ofiary ich nie mają. 
Ślady zacierano starannie, często 
wrzucano do jam Polaków boha-
terów i zbrodniarzy niemieckich 
czy UPA oraz pospolitych prze-
stępców. 
Nie prowadzono też żadnej doku-
mentacji. (wypowiedź z wywiadu 
w telewizji Trwam). W swoich 
wspomnieniach, „Prawo, nie ze-
msta”, Szymon Wiesenthal, polski 
Żyd, z polskiego, kresowego mia-
steczka Buczacz (stamtąd też po-
chodzi rodzina Zygmunta Freuda 
), łowca zbrodniarza niemieckiego 
Eichmanna tak napisał w rozdzia-
le zatytułowanym „Do młodych”: 
„Pozostanie przy życiu jest przy-
wilejem, który zobowiązuje. 
Zawsze zapytywałem sam siebie, 
co mogę uczynić dla tych, któ-
rzy nie przeżyli… chcę mówić 
ich głosem, chcę pielęgnować ich 
pamięć, chcę, aby żyli nadal we 
wspomnieniach (…) Dzieci tych, 
którzy znajdowali się po stronie 
ofiar w czasach narodowego so-
cjalizmu, i dzieci tych, którzy 
byli oprawcami, żyły w Austrii i 
w Niemczech obok siebie i muszą 
żyć ze sobą. Możemy to wspól-
ne życie tak kształtować, aby ni-
gdy więcej nie wyrosły pokolenia 
oprawców i ofiar. Myślę, że jedy-
nym sposobem na to jest stałe roz-
liczanie się z przeszłością i wycią-
ganie z niej wniosków. 
Nie ma żadnego sensu pomniej-
szanie winy ojców i dziadków, ma-
tek i babek, aby ulżyć ich synom, 
córkom i wnukom. Cała wina musi 
być ujawniona, aby można ją było 
zrozumieć”.(Mimo, iż Austriacy 
stanowili tylko 8% ludności Trze-
ciej Rzeszy to antysemityzm w Au-
strii był ( i jest) znacznie silniejszy 
niż w Niemczech a obu im dorów-
nywał antysemityzm ukraiński). 
Czy polskie dzieci i wnuki potrafią 
rozliczyć się z przeszłością? Czy 
potomkowie oprawców zechcą 
przyznać, czemu zawdzięczają 
swoją obecną pozycję? Czy pomy-
ślą o tych, którzy zostali ograbie-
ni z dostatniego życia, własności, 
rodziny, możliwości korzystania 
z posiadanego potencjału intelek-
tualnego, wypędzeni z mieszkań, 
miast i skazani na ukrywanie się i 
nędzne życie w Polsce, o ile uda-
ło im się przeżyć? Że należy im 
się pamięć i chwała? Bo tak wie-
le im zawdzięczamy? I kto jest 
beneficjentem komunistycznych, 
złotych żniw? A co ze szczątkami 
tych, którzy zmarli bezimiennie 
wywiezieni na wschód? Czy upo-
mnimy się o nich? Marian Marek 

Bilewicz opisuje katorżniczą pra-
cę w gułagu. „W blasku płonących 
ognisk, wśród polarnej nocy śmi-
gało setki, tysiące łopat odrzuca-
jąc zagarnięty spychaczem śnieg 
na dalszą odległość od toru (…).
Ale każdego dnia, wokół roznie-
conych ognisk, gromadziło się 
po kilku czy kilkunastu skurczo-
nych, opatulonych we wszystkie 
posiadane szmaty istot ludzkich. 
Obsiadali kręgiem zbawcze ciepło 
płynące od wesoło strzelających 
szczap i trwali bez ruchu. To były 
już żywe trupy. Nic nie było w sta-
nie uratować zdrowia i życia tych 
ludzi. Ogrzewani z jednej strony 
żarem ogniska, wędzeni gryzą-
cym dymem gorejących gałęzi, 
z drugiej strony narażeni byli na 
działanie kilkudziesięciostopnio-
wego mrozu. Żaden organizm nie 
mógł wytrzymać takich zmian 
temperatury zachodzących w jego 
wnętrzu. Rozgrzana w naczyniach 
krwionośnych twarzy, dłoni, piersi 
i brzucha krew wpompowywana 
była osłabionym sercem w do-
prowadzone prawie do hibernacji 
ciało. Po kilku godzinach takiego 
siedzenia przy ognisku tkwiły już 
tylko zwłoki lub też dogorywający 
człowiek.” A w tym samym czasie 
w PRL beneficjenci komunistycz-
nej ideologii maszerowali w rado-
snych pochodach i wiwatowali na 
cześć wolnej, szczęśliwej Ludo-
wej Polski, dzielili łupy po oplu-
wanych „karłach reakcji” i decy-
dowali o ich życiu i śmierci.

POLEGŁYM I POMORDOWA-
NYM NA WSCHODZIE
(Marian Jonkajtys)

Przechodniu
Przerwij marsz swój
i zdejm nakrycie głowy
Przed Pomnikiem _ Symbolem
Ofiar Anonimowych...
Tych -
Co za Polskę,
Wiarę
I za Honor Narodu
Oddali swoje życie
W Czerwonych Kaźniach 
Wschodu...

Zginął -
Bo był Polakiem
Z obszarników, czy z chłopów;
Policjantem, leśnikiem,
Funkcjonariuszem KOP-u...
Oficerem, handlowcem,
Starostą, rzemieślnikiem,
Nauczycielem, wójtem,
Wojskowym osadnikiem...
Zabity - bo był młody.
Zabity - bo był stary.
Zastrzelony -
Za ręce zbyt białe...
Okulary...
Za zegarek... za spinki...
Za krawat ... za koszulę...
Za jaśnie - pański wygląd...
W tył głowy dostał kulę.

Stracony -
Bo szedł prosto
Więc pewnie był żołnierzem...
A jeżeli cywilem -
To szpiegiem
Lub harcerzem...

Co, w obydwu przypadkach,
Jest rzeczą oczywistą,
Że był wrogiem reżimy:
Kontr - rewolucjonistą...
Umarł w drodze -
I w biegu,
Z pociągu wyrzucony...
Skonał -
Na "leso-rubce"
Przez sosnę przywalony...
Zamarzł -
W czasie buranu
Na stepie w Kazachstanie...
Padł z wycieńczenia -
Normy
Wyrobić nie był w stanie...

Wykończył go -
Niechętny Polakom
Brygadzista...
Tego śmierć
Wygrał w karty
Urka - kryminalista...
Padł - ofiarą tyfusu
Czy innej od wszy plagi...
"Poszedł do piachu" -
Z głodu,
Jak inne "dochodiagi".

Zginął
"W czasie ucieczki"
Z łagru -
Wspiął się "na druty"...
Zastrzelony przez konwój
Lub bagnetem zakłuty...
Po ziemniaka się schylił
Czy odchodząc "na stronę"
O jeden krok przekroczył
Nieprzekraczalną zonę...

NKWD -
Burżujskiej
Polski
REAKCJONISTÓW
Mordowało planowo:
Wierzących, ateistów,
Księży, rabinów, popów,
Pastorów, mułłów, lekarzy...
Generałów, artystów,
Prawników, dziennikarzy,
Inżynierów i posłów,
Profesorów, docentów...

By wytrzebić
Elitę
Polskich Inteligentów!!!

Przechodniu
Przerwij marsz swój...
Poświęć chwilę skupienia
Przed Pomnikiem
Wzniesionym
Rodakom bez Imienia,
Nieznanym -
Co za Polskę,
Wiarę
I Cześć Narodu
Oddali swoje życie
W Krwawej Golgocie Wscho-
du...
Bo dziś z "Ziemi Nieludzkiej"
Gdzie spoczywają w Bogu
Tylko w naszych modlitwach
Do Kraju wrócić mogą...

Pamięci wspaniałego człowie-
ka, Pana  Jerzego Scheur
http://www.honor.pl/

 My z Armii Krajowej - Kalendarium
PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI
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PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI

Zbigniew Antoszewski

Polityka rządu polskiego w sto-
sunku do mniejszości polskiej na 
Białorusi już dawno przekroczyła 
granice śmieszności.  Doprowadzi-
liśmy do podziałów w Związku Po-
laków na Białorusi, podzieliliśmy 
białoruskich obywateli polskiego 
pochodzenia na dobrych i złych, 
na „patriotów” i „zdrajców”. Grube 
miliony złotych polskich podatni-
ków wydajemy na podtrzymywa-
nie tego podziału i marginalizo-
wanie znaczenia Polaków w życiu 
społeczeństwa białoruskiego. Przez 
to blokujemy tam rozwój polskiej 
kultury, a także współpracy go-
spodarczej i naukowej. Politycy,  
odpowiedzialni za wybór tej samo-
bójczej drogi, wspierający głow-
nie opozycję białoruską, chodzą 
w chwale bojowników o „sprawę 
Polaków”, a w rzeczywistości im 
szkodzą. 
Założycielem i pierwszym Preze-
sem Związku Polaków na Białorusi 
od 1990 roku był Tadeusz Gawin – 
emerytowany, mimo młodego wie-
ku, podpułkownik Wojsk Ochrony 
Pogranicza (wojsk KGB). Po obję-
ciu władzy w przez Aleksandra Łu-
kaszenkę w 1994 Tadeusz Gawin 
opowiedział się po stronie opozy-
cji, tym samym wciągnął ZPB do 
działań opozycyjnych i walki z Pre-
zydentem.
W 2000 roku prezesem Związku 
został wyorany, będący w opozycji 
do Gawina, dr Tadeusz Kruczkow-
ski. Niedługo po wyborze Krucz-
kowski oświadczył, że Związek nie 
będzie popierał żadnej opcji poli-
tycznej i będzie się zajmował wy-
łącznie sprawami polskimi, w tym 
szczególnie troszczył się o interesy 
Polaków na Białorusi. Jak twier-
dzą przeciwnicy Kruczkowskiego, 
po tym oświadczeniu organizacja 
zawiesiła wszystkie kontakty z bia-
łoruskimi organizacjami i partiami 
opozycyjnymi. To wywołało duże 
niezadowolenie w szeregach bia-

łoruskiej opozycji i akcję szczucia 
nowego przewodniczącego przez 
tzw. „grupę Gawina”, do której na-
leżała młoda pracownica etatowa 
Związku Andżelika Borys (opłaca-
na przez stronę polską jako inspek-
tor ds. nauczania języka polskiego). 
Na szóstym zjeździe ZPB w mar-
cu 2005, po akcji kilku prowokacji 
w stosunku do Kruczkowskiego 
(oskarżenia nie potwierdziły się), 
wybrano ją, ku zaskoczeniu władz 
Białorusi, przewodniczącą Związ-
ku. 12 maja 2005 Ministerstwo 
Sprawiedliwości Białorusi unie-
ważniło ten zjazd. 
Po kilku miesiącach przygniatająca 
ilość członków ZPB, w uzgodnie-
niu z władzami Białorusi doprowa-
dziła do konkurencyjnego zjazdu i 
wybrała na funkię prezesa wielo-
letniego dyrektora polskiej szkoły 
Józefa Łucznika, który, jak podaje 
Wikpedia: „U progu lat 90. aktyw-
nie włączył się w polskie odrodze-
nie narodowe na Białorusi. Wstąpił 
do Związku Polaków i został jego 
wiceprzewodniczącym. W latach 
90. za swoją działalność na Biało-
rusi został odznaczony medalami 
Józefa Ignacego Kraszewskiego 
oraz Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej RP”.
Wraz z grupą działaczy nie uznał 
wyboru Andżeliki Borys na prze-
wodniczącą Związku Polaków w 
marcu 2005. Pięć miesięcy póź-
niej współorganizował zjazd ZPB 
w Wołkowysku, podczas którego 
zgłoszono i przegłosowano jego 
kandydaturę na prezesa. Władze 
RP nie uznały wyboru Łucznika 
na przewodniczącego i zakazały 
mu wjazdu na teren RP. We wrze-
śniu 2009 r. na kolejnym zjeździe 
organizacji uznawanej przez wła-
dze w Mińsku nie wystawił swej 
kandydatury i został zastąpiony na 
stanowisku prezesa przez grodzień-
skiego biznesmena Stanisława 
Siemaszkę. Podczas zjazdu 2009 
roku Józef Łucznik po raz kolejny 
zwrócił się do władz białoruskich 

z propozycją „zakazania działalno-
ści samozwańczej grupy na czele z 
Andżeliką Borys, która swą dzia-
łalnością dyskredytuje jedyny za-
rejestrowany na terenie Białorusi 
Związek Polaków”
    Na dzień dzisiejszy na Białorusi 
sytuacja jest patowa – władze pol-
skie nie uznają nieopozycyjnej wo-
bec Łukaszenki organizacji, kiero-
wanej przez Mieczysława Łysego, 
a władze białoruskie nie uznają za 
partnera w sprawach Polaków opa-
nowanej przez białoruską opozycję 
spółki „Kresowia” mianującej się 
jedynym prawdziwym przedstawi-
cielem interesów mniejszości pol-
skiej na Białorusi. 
Członkowie legalnego ZPB zostali 
objęci zakazem wjazdu do Polski. 
Jest to chyba jedyny przypadek 
na świecie, kiedy to członkowie 
zagranicznej mniejszości nie są 
wpuszczani do ich macierzy. Pol-
ska nie przyjmuje również zwią-
zanych z legalnym ZPB zespołów 
artystycznych i grup młodzieży 
kierowanej na obozy harcerskie 
i inne, np. tzw. młodzież dotknię-
ta katastrofą w Czrernobylu. 
Również poparcie na uzyskanie 
„Karty Polaka” jest honorowa-
ne przez polskie konsulaty tylko 
z poparciem Andżeliki Borys lub 
jej następczyni Andżeliki Ore-
chwo, a nie legalnego ZPB.
Powyższa sytuacja stawia w bardzo 
trudnej sytuacji szczególnie grupy 
inteligencji (nauczycieli, biznes-
menów, pracowników naukowych, 
urzędników, działaczy politycz-
nych polskiego pochodzenia), któ-
re nie chcą i nie mogą występować 
w działaniach opozycyjnych, które 
prowadzi „Kresowia”, uznawana 
przez stronę polską jako jedyny re-
prezentant interesów białoruskich 
Polaków. Nie mogą oni działać w 
nielegalnych organizacjach, gdyż 
zajmują często wysokie stanowiska 
w pracy (dyrektorzy szkół, samo-
rządowcy, pracownicy administra-
cji terenowej, rządowej itp.) Można 

śmiało powiedzieć, że działalność 
nielegalnego ZPB, występującego 
pod nazwą „Kresowia”, jest szko-
dliwa dla mniejszości polskiej na 
Białorusi. 
Warto sobie uzmysłowić, że Polacy 
na Białorusi nie są prześladowani 
za ich pochodzenie. Można śmia-
ło stwierdzić, że nie odczuwa się 
tam jakichkolwiek prześladowań 
mniejszości narodowych. Pod tym 
względem sytuacja jest znacznie 
lepsza niż na Litwie, Ukrainie czy 
też innych republikach postradziec-
kich. Problem tak zwanej rusyfika-
cji polskiej szkoły w Grodnie jest 
także wymyślony przez „prawdzi-
wych Polaków” z „Kresowii” i Pol-
ski Konsulat Generalny. 
Awanturę, połączoną z „pikietą” 
szkoły (z udziałem konsula), prze-
prowadzono bezpodstawnie.
Nastąpiło to po zwróceniu się przez 
władze oświatowe Grodna do kil-
kunastu szkół jednego z rejonów 
miasta, w tym i do polskiej, o roz-
ważenie możliwości przyjęcia na 
okres dwóch lat dwóch klas bę-
dącej w remoncie, sąsiadującej z 
nimi szkoły podstawowej. Te klasy 
miały być prowadzone na zasadach 
jedynie lokatorskich i nadal stano-
wić część ich macierzystej szkoły. 
Nie wynikała z tego jakakolwiek 
„rusyfikacja” polskiej szkoły. 
Rozmawiałem o tej sprawie z dy-
rektorką szkoły i wiem, że ona w 
porozumieniu z legalnym ZPB, nie 
wyraziła na to zgody, gdyż uznała, 
że nie dysponuje wystarczającą ilo-
ścią sal lekcyjnych. 
Sprawą wymagającą zrewidowa-
nia jest finansowanie przez stronę 
polską (niemałe) kilkunastu eta-
tów wiernych i Andżelice Borys, 
Andżelice Orechwo, Andrzejowi 
Poczobutowi, którzy stanowią zni-
komy odsetek polskich opozycjoni-
stów na Białorusi. Na 16 Domów 
Polaka już tylko 2 działają pod 
auspicjami Andżeliki Borys i tylko 
one są finansowane przez stronę 
polską. Pozostałych 14 nie zostało 

odebranych Polakom, jak twierdzi 
Andrzej Poczobut w koresponden-
cjach do „Gazety Wyborczej”' a 
w ślad za tym i Ambasada Polska 
w Mińsku, a prowadzi aktywną 
działalność kulturalno-oświatową 
legalnego ZPB. Oczywiście, że 
podnajmuje część pomieszczeń, 
gdyż nie dostaje żadnych dotacji z 
Polski.
 Na zakończenie zwracam się do 
„Gazety Wyborczej”, aby zechcia-
ła na korespondenta z Białorusi 
zatrudnić poważnego, obiektyw-
nego dziennikarza, a nie działacza 
skrajnej opozycji Andrzeja Po-
czobuta. To, że białoruski dzien-
nikarz polskiego pochodzenia, 
będący aktywnym opozycjonistą, 
co pewien czas trafia do aresztu, 
to jeszcze nie powód, aby polski 
Sejm podejmował głupie uchwały 
o prześladowaniu Polaków na Bia-
łorusi. Nie jest on karany za walkę 
o sprawy Polaków, a za „obraża-
nie Prezydenta” i pisanie często 
nieprawdy o sytuacji na Białorusi. 
Jego obiektywizm w relacjach z 
Białorusi przypomina mi „praw-
dę” Antoniego Macierewicza o 
katastrofie smoleńskiej. Nie wiem, 
czy polscy obrońcy „krzywdzo-
nych” Polaków przez Łukaszenkę 
byliby zadowoleni z jego ewen-
tualnych korespondencji do prasy 
zagranicznej. Na szczęście dla nas 
Macierewicz bryluje w radiu Ry-
dzyka.

Opracował Zbigniew Antoszewski,
ur. w 1944 r. w Rybakach w gminie 
Sobotniki nad rzeką Gawią na Gro-
dzieńszczyźnie. 
W 1958 r ekspatriował się z rodzi-
ną do Polski
 e-mail: zbigniew2707@wp.pl

Redakcja przypomina, że nie in-
geruje w treści nadsyłanych ar-
tykułów.  Każdy  autor ma prawo 
do wyrażania swoich poglądów i 
opinii. 

Złożona sytuacja Polonii białoruskiej

BOHDAN PIĘTKA

Zwykle, gdy odnośnie wydarzeń 
kampanii wrześniowej 1939 roku 
używamy określenia „cios nożem 
w plecy” mamy na myśli agre-
sję ZSRR na Polskę 17 września 
1939 roku. Niestety do świado-
mości społecznej do dzisiaj nie 
przebiła się wiedza na temat in-
nego ciosu w plecy, który przy-
szedł od południa 1 września 
1939 roku. Zadała go faszystow-
ska Słowacja księdza Jozefa Tiso, 
której utworzenie 14 marca 1939 
roku powitały z entuzjazmem sa-
nacyjne władze polskie. Cios ten 
był o wiele bardziej dotkliwszy 
do tego, który zadał Stalin 17 
września, ponieważ uderzenie 
od południa wojsk niemieckich i 
słowackich całkowicie zdezorga-
nizowało polską obronę i z góry 
przesądziło o polskiej klęsce we 

wrześniu 1939 roku. O tym nie-
wiele się mówi, przemilczając i 
bagatelizując znaczenie ciosu w 
plecy zadanego zza południowej 
granicy. W agresji na Polskę z 
terytorium Słowacji, oprócz nie-
mieckiej 14. Armii i słowackiej 
Armii Polowej „Bernolák”, wzię-
li udział nacjonaliści ukraińscy. 
Oni również zadali Polsce cios 
w plecy zanim przyszedł on ze 
Wschodu. 
Do wojny z Polską nacjonaliści 
ukraińscy przygotowywali się 
przez całe dwudziestolecie mię-
dzywojenne. W pierwszej poło-
wie lat 20. Ukraińska Organiza-
cja Wojskowa (UWO) próbowała 
stworzyć na polskich ziemiach 
południowo-wschodnich oddziały 
terrorystyczne celem prowadze-
nia regularnej wojny partyzanc-
kiej z Polską. Zostały one jednak 
rozbite przez polskie siły bezpie-

czeństwa. Wówczas UWO nawią-
zała ścisłą współpracę z Niemca-
mi. Od 1922 roku w zamian za 
wsparcie materialne i niewiążące 
obietnice polityczne UWO prze-
kazywała Niemcom dane wywia-
dowcze odnośnie Wojska Pol-
skiego oraz sytuacji politycznej i 
gospodarczej II Rzeczypospolitej. 
W tymże 1922 roku członkowie 
UWO po raz pierwszy przeszli 
tajne przeszkolenie wojskowe w 
niemieckiej Reichswerze. W celu 
kontrolowania UWO Niemcy od-
delegowali do niej w charakterze 
kierownika politycznego Riko Ja-
ry’ego (1888-1969) – z pochodze-
nia Ukraińca, oficera wywiadu 
austriackiego, a potem niemiec-
kiego. Pod pretekstem prowa-
dzenia badań naukowych zbierał 
on dla Abwehry informacje wy-
wiadowcze, głównie o potencjale 
zbrojeniowym Polski. 

W 1923 roku zorganizowano w 
Monachium specjalny ośrodek 
szkoleniowy dla ukraińskich na-
cjonalistów. Rok później utwo-
rzono kolejny, szkolący dywer-
santów, terrorystów i szpiegów. 
Kandydatów na szkolenia typował 
utworzony w 1921 roku Związek 
Ukraińskich Oficerów w Niem-
czech. Od 1928 roku Abwehra 
szkoliła przyszłych ukraińskich 
dowódców na tajnym kursie 
oficerskim w Wolnym Mieście 
Gdańsku. Kurs ten ukończył m.in. 
Roman Szuchewycz – przyszły 
dowódca UPA. Ponadto Abwehr-
gruppe przy sztabie 1. Dywizji w 
Królewcu zorganizowała kurs dla 
Ukraińców mających prowadzić 
wywiad i dywersję w ZSRR. Taj-
ne szkolenia dla ukraińskich dy-
wersantów i terrorystów Abwehra 
prowadziła także na terenie Cze-
chosłowacji. 

Od 1926 roku siedzibą UWO stał 
się Berlin, co w znaczący sposób 
umocniło związki tej organizacji 
ze służbami specjalnymi Nie-
miec. O skali ukraińskiej dzia-
łalności szpiegowskiej świadczy 
fakt, że pod koniec lat 20. w pol-
skich więzieniach odbywało kary 
ponad stu agentów związanych z 
UWO.
Antypolskie działania nacjona-
listów ukraińskich przybrały na 
sile po utworzeniu w 1929 roku 
Organizacji Ukraińskich Na-
cjonalistów. W lipcu 1930 roku 
UWO wraz z OUN przystąpiły 
do tzw. „drugiego wystąpienia” – 
akcji terrorystyczno-dywersyjnej 
wymierzonej w Polaków. Spotka-
ło się to ze zdecydowaną reakcją 
władz polskich, które przeprowa-
dziły tzw. pacyfikację Małopol-
ski Wschodniej. Dalsze zamach 
terrorystyczne (m.in. na Tadeusza 

Nacjonaliści ukraińscy w wojnie z Polską 
we wrześniu 1939 roku. 
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PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI
Hołówkę i Bronisława Pierackie-
go) ściągnęły na OUN falę aresz-
towań, która sparaliżowała jej 
działalność. 
Paradoksalnie dojście Hitlera do 
władzy w Niemczech przerwało 
współpracę niemiecko-ukraińską 
przeciw Polsce. Stało się to w 
rezultacie podpisanej 26 stycz-
nia 1934 roku w Berlinie polsko-
-niemieckiej deklaracji o niesto-
sowaniu przemocy (zwanej też 
niesłusznie paktem o nieagresji). 
Deklaracja ta doprowadziła do 
czasowej normalizacji i poprawy 
stosunków pomiędzy Niemcami 
hitlerowskimi a II Rzeczpospoli-
tą. 
O nacjonalistach ukraińskich 
przypomniano sobie w Berlinie 
dopiero pod koniec lat trzydzie-
stych, kiedy Hitler zdecydował 
się na realizacje swoich zabor-
czych planów względem Czecho-
słowacji i Polski. Ukraińskim na-
cjonalistom Niemcy hitlerowskie 
wyznaczyły ważną rolę w plano-
wanej agresji na Polskę. 
Do ponownego nawiązania współ-
pracy niemiecko-ukraińskiej do-
szło zaraz po układzie monachij-
skim (29-30 września 1938 roku), 
który doprowadził do rozbioru 
Czechosłowacji. W wyniku roz-
bioru Czechosłowacji powstała 
m.in. tzw. Karpato-Ukraina lub 
Ukraina Karpacka, formalnie 
autonomiczny (w ramach pomo-
nachijskiej Czecho-Słowacji), a 
faktycznie quasi-państwowy twór 
ze stolicą w miasteczku Chust 
obejmujący tereny Ukrainy Za-
karpackiej. Proklamowana zosta-
ła ona już 8 sierpnia 1938 roku, 
a istniała do 18 marca 1939 roku, 
kiedy to po formalnym ogłoszeniu 
niepodległości za przyzwoleniem 
niemieckim anektowały ją Węgry. 
Przywódcą tego tworu politycz-
nego był grecko-katolicki ksiądz 
Augustyn Wołoszyn (1874-1945). 
Utworzenie Karpato-Ukrainy kie-
rownictwo OUN potraktowało 
jako zalążek przyszłego państwa 
ukraińskiego, swoisty ukraiński 
Piemont. 
Niemcy hitlerowskie poparły 
utworzenie sił zbrojnych Karpa-
to-Ukrainy, czyli tzw. Organizacji 
Obrony Narodowej „Sicz Karpac-
ka”. Abwehra skierowała na Kar-
pato-Ukrainę około 200 instruk-
torów rekrutujących się spośród 
Niemców sudeckich. Większość 
kadr dostarczyła jednak Organi-
zacja Ukraińskich Nacjonalistów, 
która widziała w Siczy Karpac-
kiej zalążek przyszłej armii ukra-
ińskiej. Od jesieni 1938 roku 
przeszły przez zieloną granicę na 
Karpato-Ukrainę setki członków 
OUN z Małopolski Wschodniej. 
Wśród nich znajdował się m.in. 
Roman Szuchewycz (1907-1950), 
który stał się faktycznym dowód-
cą i organizatorem Siczy Karpac-
kiej. W gronie kadry dowódczej 
znalazło się wielu późniejszych 
działaczy OUN-B i dowódców 
UPA (Jurij Łopatynśkyj, Ołeh 
Olżycz, Jewhen Stachiw, Jewhen 
Wreciona i in.). Ogółem Sicz 
Karpacka osiągnęła liczebność 6 
tysięcy żołnierzy. Kres istnienia 
Karpato-Ukrainy i Siczy Karpac-
kiej przyniosły wydarzenia z mar-
ca 1939 roku. 
Najpierw 13 marca 1939 roku 
kilkuset siczowców poległo w 
Chuście w walkach z wojskami 
Czecho-Słowacji, które interwe-
niowały próbując powstrzymać 

proklamowanie niepodległości 
Karpato-Ukrainy. Następnie w 
dniach 14-18 marca 1939 roku 
Sicz Karpacka została doszczęt-
nie rozgromiona przez wojska 
węgierskie, które w obliczu pod-
jętej przez Hitlera likwidacji 
Czecho-Słowacji (14-15 marca 
1939 roku) zajęły i anektowa-
ły terytorium Karpato-Ukrainy. 
Resztki siczowców stawiały opór 
Węgrom do końca kwietnia 1939 
roku. Większość z nich uciekła do 
Niemiec, Polski, Rumunii oraz na 
teren proklamowanego 14 marca 
1939 roku przez księdza Jozefa 
Tiso (1887-1947) faszystowskie-
go państwa słowackiego. 
To właśnie spośród siczowców 
zbiegłych na terytorium Słowacji 
utworzono tzw. Legion Ukraiński, 
który miał wziąć udział po stronie 
Niemiec w nadchodzącej wojnie z 
Polską. Decyzja o utworzeniu tej 
formacji zapadła w czerwcu 1939 
roku po serii spotkań pomiędzy 
szefem Prowodu OUN Andrijem 
Melnykiem (1890-1964) a szefem 
Abwehry admirałem Wilhelmem 
Canarisem (1887-1945). Legion 
Ukraiński miał liczyć 250 żołnie-
rzy i otrzymał nazwę Bergbauern-
-Hilfe (BBH). Dowódcą jednostki 
został płk Erwin Lahousen (1897-
1955) – kierownik Wydziału II 
(sabotaż i dywersja) Abwehry, 
jeden z najbardziej zaufanych 
współpracowników admirała W. 
Canarisa. Przed Naczelnym Do-
wództwem Wehrmachtu Legion 
reprezentował wspomniany płk 
Riko Jaryj. Ze strony ukraińskiej 
dowódcą został Roman Suszko 
(1894-1944), ps. Kindrat, Sicz. 
Opiekę polityczną nad jednostką 
sprawował działacz OUN dr Jaro-
sław Baranowśkyj (1906-1943). 
Szkolenie Legionu Ukraińskie-
go odbywało się początkowo w 
miejscowości Saubersdorf w Au-
strii (około 12 km na południo-
wy zachód od Wiener Neustadt), 
a następnie także w niemieckich 
ośrodkach wojskowych w Nysie, 
we Wrocławiu oraz w Bawarii na 
poligonie nad jeziorem Chiem-
-See. Zakończenie szkolenia na-
stąpiło 21 sierpnia 1939 roku. 
Członkowie Legionu otrzymali 
wówczas umundurowanie Wehr-
machtu. Jednostka liczyła około 
300 ludzi zorganizowanych w 
dwóch batalionach (kureniach). 
Organizacja Ukraińskich Na-
cjonalistów chciała dalszej roz-
budowy Legionu, co popierała 
Abwehra, ale sprzeciwiało się 
temu Naczelne Dowództwo We-
hrmachtu. 
Niezależnie od tworzenia Legionu 
Ukraińskiego kierownictwo OUN 
rozpoczęło przygotowania do 
powstania, które po rozpoczęciu 
wojny miało wybuchnąć na tyłach 
Wojska Polskiego. Poczynając od 
jesieni 1938 roku OUN ponownie 
zaktywizowała swoją działalność 
terrorystyczną. Od września 1938 
do marca 1939 roku OUN prze-
prowadziła na terytorium Polski 
397 wystąpień demonstracyj-
nych, 47 aktów sabotażu i 34 akty 
terrorystyczne. Natomiast od 16 
marca do 12 kwietnia 1939 roku 
OUN dokonała 59 demonstra-
cji, 5 aktów sabotażu i 21 aktów 
terroru. Wzmożenie akcji OUN 
spowodowało przeciwdziałanie 
polskiej policji, która aresztowa-
ła wielu działaczy i sympatyków 
OUN z krajowym prowidnykiem 
Lwem Rebetem (1912-1957) na 

czele. W województwie wołyń-
skim aresztowano 754 osoby, a 
w województwie lwowskim 1621 
osób podejrzanych o członkostwo 
w OUN. Kolejna fala aresztowań 
miała miejsce już po wybuchu 
wojny. Większość z aresztowa-
nych nacjonalistów ukraińskich 
osadzono w obozie odosobnienia 
w Berezie Kartuskiej. 
Aresztowania te nie powstrzyma-
ły jednak przygotowań do wybu-
chu powstania. Latem 1939 roku 
OUN liczyła co najmniej 8-9 ty-
sięcy członków, którzy byli zor-
ganizowani w 18-tu okręgach. W 
dziewięciu spośród tych okręgów 
utworzono tajne obozy szkole-
niowe, w których odbywały się 
zajęcia z posługiwania się bronią 
i taktyki partyzanckiej. Utworzo-
no również grupy specjalne, które 
miały się włączyć do walki zaraz 
po wybuchu wojny. Pod koniec 
sierpnia nacjonalistyczna mło-
dzież ukraińska zaczęła chronić 
się w lasach przed mobilizacją do 
Wojska Polskiego. Siatka dywer-
syjna zorganizowana przez OUN 
dla potrzeb planowanego powsta-
nia liczyła około 4 tysięcy ludzi. 
Ze strony niemieckiej zwolenni-
kiem wywołania powstania ukra-
ińskiego w Małopolsce Wschod-
niej był szef Abwehry admirał W. 
Canaris. Brał on nawet pod uwagę 
możliwość wykorzystania rewol-
ty ukraińskiej jako pretekstu do 
rozpoczęcia przez Niemcy hitle-
rowskie wojny z Polską. Wedle 
planów W. Canarisa broń dla po-
wstańców miała być przerzucona 
drogą lądową przez Słowację lub 
drogą powietrzną z Prus Wschod-
nich. Dywersanci OUN mieli opa-
nować linię kolejową Stryj-Nowy 
Sącz oraz Podole. Wsparcia z te-
rytorium Słowacji miał im udzie-
lić Legion Ukraiński. Zakładano, 
że Legion zostałby wzmocniony 
przez miejscowe bojówki OUN 
oraz dezerterów ukraińskich z 
Wojska Polskiego. Abwehra osza-
cowała, że do wywołania powsta-
nia potrzebne byłoby 1300 ofice-
rów i 12 000 żołnierzy. Projekt 
ten był omawiany przez Romana 
Suszkę i płk. Erwina Lahousena 
w dniach 13 czerwca-3 lipca 1939 
roku. 
Stosunek kierownictwa III Rze-
szy z Hitlerem na czele do ewen-
tualnego wykorzystania nacjona-
listów ukraińskich przeciw Polsce 
nie był już tak jednoznaczny jak w 
wypadku Abwehry. Hitler obawiał 
się, że sprowokowanie powsta-
nia ukraińskiego w Małopolsce 
Wschodniej może doprowadzić 
do interwencji ZSRR i przerodze-
nia się wojny niemiecko-polskiej 
w wojnę europejską. Ponadto Hi-
tler obawiał się, że dotarcie armii 
niemieckiej do ziem wschod-
nich II Rzeczypospolitej będzie 
wymagało ustosunkowania się 
Niemiec do kwestii ukraińskiej, 
którą przywódca III Rzeszy nie 
chciał sobie wiązać rąk. Rudolof 
Wiesner (1890-1974) – działacz 
mniejszości niemieckiej na Ślą-
sku Cieszyńskim i organizator V 
kolumny hitlerowskiej w Polsce – 
proponował Hitlerowi wykorzy-
stanie Ukraińców galicyjskich w 
identyczny sposób jak Niemców 
sudeckich w Czechosłowacji. Z 
kolei Abwehra wobec obiekcji 
Hitlera proponowała ograniczone 
wykorzystanie bojówek dywer-
syjnych OUN (koncepcja tzw. K-
-Organisation Ost-Galizien).

Po podpisaniu paktu Ribbentrop-
-Mołotow 23 sierpnia 1939 roku 
Hitler podjął decyzję o niewyko-
rzystywaniu nacjonalistów ukra-
ińskich w nadchodzącej wojnie, 
żeby nie drażnić Stalina, który 
był wrogiem nacjonalistycznego 
ruchu ukraińskiego. 
Do wykorzystania nacjonalistów 
ukraińskich podczas wojny z Pol-
ską jednak doszło. Stało się to na 
skutek ociągania się przez Stalina 
z wykonaniem zobowiązań wyni-
kających z paktu Ribbentrop-Mo-
łotow. Wobec zwlekania przez 
ZSRR z zaatakowaniem Polski 
ze wschodu powróciła w kierow-
nictwie niemieckim koncepcja re-
wolty ukraińskiej na tyłach Woj-
ska Polskiego. 12 września 1939 
roku odbyła się konferencja kie-
rownictwa III Rzeszy w Jełowej 
(Ilnau) na Śląsku Opolskim. W 
naradzie, która miała miejsce w 
specjalnym pociągu Adolfa Hitle-
ra, uczestniczyli: Hitler, minister 
spraw zagranicznych Rzeszy Jo-
achim von Ribbentrop, gen. Wil-
helm Keitel, admirał W. Canaris 
i płk E. Lahousen. Przyjęto trzy 
plany postępowania wobec bieżą-
cej sytuacji politycznej: podział 
ziem polskich pomiędzy Niemcy 
i ZSRR wzdłuż linii Narew-Wi-
sła-San, utworzenie quasi-pań-
stewka polskiego pod protekto-
ratem Niemiec oraz przekazanie 
Litwie Wileńszczyzny i utworze-
nie za zgodą ZSRR państwa ukra-
ińskiego na terenie Małopolski 
Wschodniej i Wołynia. Zakłada-
no, że w wypadku realizacji tego 
rozwiązania nacjonaliści ukra-
ińscy zrezygnują z aspiracji do 
Ukrainy radzieckiej oraz, że rę-
kami OUN uda się zniszczyć Po-
laków i Żydów. W Jełowej Hitler 
zapowiedział również zniszczenie 
polskiej szlachty i duchowień-
stwa jako warstw przywódczych 
oraz bombardowanie Warszawy. 
Na trzy dni przed konferencją w 
Jełowej – 9 września 1939 roku 
– skierowano na front Legion 
Ukraiński. Tego dnia włączono 
go w skład niemieckiej 14. Armii, 
która atakowała Polskę z teryto-
rium Słowacji i skierowano do 
miasta Medzilaborce we wschod-
niej Słowacji. Mimo zmieniają-
cych się koncepcji niemieckich 
odnośnie wykorzystania nacjo-
nalistów ukraińskich w wojnie z 
Polską, od 18 sierpnia w Legio-
nie zarządzono pogotowie bo-
jowe. Z Medzilaborców Legion 
wyruszył wraz ze słowacką 2. 
Dywizją Piechoty „Škultéty” na 
Baligród. Maszerując na tyłach 
wojsk niemieckich przez Sanok, 
Lesko, Ustrzyki Dolne i Sambor 
cześć Legionu dotarła do Komar-
na koło Gródka Jagiellońskiego. 
Tam, wobec agresji ZSRR na 
Polskę 17 września 1939 roku, 
otrzymała rozkaz zatrzymania 
się. Druga cześć Legionu dotarła 
w tym czasie w rejon Stryja. Wy-
konanie przez ZSRR zobowiązań 
wobec III Rzeszy wynikających z 
paktu Ribbentrop-Mołotow spo-
wodowało, że Legion Ukraiński 
przestał być Niemcom potrzeb-
ny. Po zajęciu Lwowa przez Ar-
mię Czerwoną (23 września 1939 
roku) Legion został wycofany do 
Krosna, a następnie do Zakopane-
go, gdzie mieściła się ukraińska 
szkoła policyjna, zorganizowa-
na przez OUN pod dowództwem 
niemieckiego oficera mjr. Wil-
helma Krügera. W trakcie działań 

wojennych Legion dokonał kilku 
ataków na polskie garnizony i 
niewielkie oddziały Wojska Pol-
skiego. Wedle oficjalnego rapor-
tu jednostka zdobyła: 7 armat, 80 
lekkich karabinów maszynowych, 
3000 karabinów, 14 800 granatów 
oraz 54 pojazdy mechaniczne. 
Po zakończeniu kampanii wrze-
śniowej członkowie Legionu 
Ukraińskiego zasilili szeregi We-
rkschutzu, Bahnschutzu i Hilfspo-
lizei. W 1941 roku wielu spośród 
nich znalazło się w szeregach 
ukraińskich batalionów „Nachti-
gall” i „Roland”, które pod nie-
miecką komendą wzięły udział w 
agresji na ZSRR. 
W następstwie ustaleń podjętych 
podczas konferencji w Jełowej 
kierownictwo III Rzeszy powró-
ciło też do koncepcji ukraińskie-
go powstania antypolskiego. W 
zamyśle Hitlera rebelia OUN 
miała doprowadzić do kontrakcji 
polskiej i wymordowania polskie-
go ziemiaństwa rękami ukraiński-
mi w polsko-ukraińskiej wojnie 
domowej. 15 września 1939 roku 
admirał W. Canaris przekazał A. 
Melnykowi warunkową zgodę na 
rozpoczęcie powstania antypol-
skiego. Już dwa dni później – 17 
września – z chwilą agresji ZSRR 
na Polskę zgoda ta stała się nie-
aktualna. 
Jednakże zgoda W. Canarisa na 
powstanie antypolskie nie miała 
większego znaczenia dla nacjo-
nalistów ukraińskich, ponieważ 
do działań dywersyjnych i wystą-
pień antypolskich ze strony OUN 
dochodziło od początku wojny i 
nasilały się one wraz z załamywa-
niem się oporu Wojska Polskiego 
i zbliżaniem się armii niemiec-
kiej. Działania dywersyjne OUN 
podjęła już 29 sierpnia 1939 roku. 
Do 23 września 1939 roku wzięło 
w nich udział 7729 bojówkarzy 
OUN. Akcje te objęły 183 miej-
scowości polskie. Bojówki OUN 
zdobyły jeden czołg, kilka sa-
molotów i dział, 23 ciężkie i 80 
lekkich karabinów maszynowych, 
3757 karabinów, 3445 pistole-
tów i 25 samochodów. Wzięto 
do niewoli 3610 żołnierzy pol-
skich, zabito 769, raniono 37. 
Ukraińcy, głównie na skutek ak-
cji oddziałów Wojska Polskiego i 
policji, stracili 160 zabitych i 53 
rannych. Spalono co najmniej 4 
polskie miejscowości i zniszczo-
no 1 most. Polska kontrakcja spo-
wodowała spalenie 5 wsi ukraiń-
skich. 
Nieskoordynowane akcje dywer-
syjne i terrorystyczne OUN na-
siliły się po 10-12 września. 10 
września w Mikołajowie i kilku 
innych miejscowościach powiatu 
żydaczowskiego rozbrojono pol-
ską policję. W nocy z 12 na 13 
września grupy specjalne OUN, 
wspomagane przez ludność ukra-
ińską, przejściowo opanowały 
Stryj, co miało charakter lokal-
nego powstania. Po kilku dniach 
wojska polskie odbiły miasto. W 
walkach wzięło udział około 500-
700 Ukraińców. 
W następnych dniach do wystą-
pień OUN doszło m.in. w powie-
cie żydaczowskim, Borysławiu, 
Podhorcach, Mraźnicy, Truskaw-
cu, Szczercu, Uryczu i Żukotynie. 
Kolejne nasilenie wystąpień mia-
ło miejsce po 17 września 1939 
roku na Wołyniu i południowym 
Polesiu oraz w województwach 
tarnopolskim i stanisławowskim. 
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W powiatach brzeżańskim i pod-
hajeckim doszło nawet do lokal-
nego powstania. W działaniach 
tych oprócz członków OUN brali 
udział także petlurowcy oraz cy-
wilna ludność ukraińska. Celem 
OUN było przede wszystkim 
zdobycie władzy w poszczegól-
nych miejscowościach przed na-
dejściem wojsk niemieckich i ra-
dzieckich. Jednakże celem OUN 
była także już wtedy ekstermina-
cja ludności polskiej – nie tylko 
ziemian, osadników i urzędników, 
ale także rozbrojonych żołnie-
rzy i zwykłych chłopów. Ogółem 
zbrodnie ukraińskich nacjonali-
stów na cywilnej ludności pol-
skiej we wrześniu i październiku 
1939 roku pochłonęły 2242 ofiary 
w Małopolsce Wschodniej i 1093 
ofiary na Wołyniu. Była to – jak 
trafnie zauważyła Ewa Siemaszko 
– pregenocydalna faza ludobój-
stwa, którego apogeum przypadło 
na lata 1943-1944 (E. Siemaszko, 
„Straty ludności polskiej w wyni-
ku zbrodni ludobójstwa dokona-
nych w latach czterdziestych XX 
wieku przez nacjonalistów ukra-
ińskich. Aktualny stan badań”, w: 
„Wołyń 1943-rozliczenie”, War-
szawa 2010, s. 94). 
Niektórzy historycy ukraińscy, 

jak Andrij Rukkas, oraz polscy, 
jak Grzegorz Motyka, uważają, że 
znaczna cześć zbrodni popełnio-
nych wtedy na cywilnej ludności 
polskiej była dziełem kryminali-
stów i bojówek komunistycznych, 
a nie OUN. Że są to twierdzenia 
bezpodstawne i motywowane 
politycznie chyba tłumaczyć nie 
muszę. 
Do najbardziej znanych zbrod-
ni popełnionych przez nacjona-
listów ukraińskich we wrześniu 
1939 roku na cywilnej ludności 
polskiej należy zbrodnia w Sła-
wentynie w powiecie Podhajce. 
W nocy z 17 na 18 września 1939 
roku Sławentyn zaatakowała bo-
jówka OUN, w której byli również 
ukraińscy mieszkańcy wsi, dowo-
dzona przez okręgowego prowid-
nyka OUN Hryhorija Golasza-
-„Beja”. Napastnicy mordowali 
Polaków przy pomocy siekier, 
noży i wideł, a do uciekających 
strzelali. Część ofiar torturowa-
no przed śmiercią. Ofiarą zbrod-
ni padło od 50 do 85 Polaków i 
1 Ukrainiec, który nie chciał wy-
dać ukrytego Polaka. Spalono też 
część zabudowań wsi. Zbrodnia 
ta swoim charakterem stanowiła 
wyraźną zapowiedź późniejszych 
mordów na Wołyniu i w Małopol-

sce Wschodniej. 
Należy też wspomnieć o zbrodni 
w Uryczu w województwie lwow-
skim. 22 września 1939 roku nie-
miecki Wehrmacht dokonał tam 
jednej z największych zbrodni 
na żołnierzach Wojska Polskiego 
podczas kampanii wrześniowej. 
Ofiarami zbrodni stało się od 73 
do 100 wziętych do niewoli żoł-
nierzy 4. pułku Strzelców Podha-
lańskich, których spalono żyw-
cem w stodole. Według Instytutu 
Pamięci Narodowej w zbrodni tej 
uczestniczyli także nacjonaliści 
ukraińscy. 
Wydaje się prawdopodobnym, że 
już wtedy – we wrześniu 1939 
roku – mogło dojść ze strony 
nacjonalistów ukraińskich do lu-
dobójstwa na Polakach porówny-
walnego z tym popełnionym na 
Wołyniu w 1943 roku. Organi-
zacja Ukraińskich Nacjonalistów 
miała to ludobójstwo wpisane do 
programu przyjętego w 1929 roku 
i od tego czasu konsekwentnie się 
do niego przygotowywała. Jeżeli 
do ludobójstwa na szeroką skalę 
wtedy nie doszło, to tylko dzię-
ki temu, że po zajęciu Kresów 
Wschodnich przez ZSRR czer-
wona władza okupacyjna szybko 
wprowadziła tam swoje porządki, 

w których nie było miejsca dla 
nacjonalizmu ukraińskiego. 
Udział nacjonalistów ukraińskich 
w agresji na Polskę u boku Nie-
miec i w działaniach dywersyjno-
-terrorystycznych przeciw Polsce 
w 1939 roku jest ważnym faktem 
historycznym, którego nie można 
pomijać. Antypolskie działania 
nacjonalistów ukraińskich pod-
jęte u progu drugiej wojny świa-
towej stanowiły preludium do 
dalszych wydarzeń, które były 
tylko ich konsekwencją – współ-
pracy nacjonalizmu ukraińskiego 
z Niemcami hitlerowskimi oraz 
ludobójstwa wołyńsko-małopol-
skiego. Ukraińska Powstańcza 
Armia miała swoje korzenie tak w 
Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów, jak i w Siczy Karpackiej 
oraz Legionie Ukraińskim. Ludo-
bójstwo wołyńsko-małopolskie 
miało natomiast swój pierwszy 
akord we wrześniu 1939 roku. 
Dlatego jest wysoce niesłuszne 
przemilczanie roli, jaką odegrali 
ukraińscy (a także słowaccy) so-
jusznicy III Rzeszy w zniszcze-
niu Polski w 1939 roku, a ekspo-
nowanie tylko wydarzenia z 17 
września 1939 roku, co czyni się 
konsekwentnie od 1989 roku. 

Roman Suszko (1894-1944), ps. 
Kindrat, Sicz. Ukraiński wojsko-
wy i działacz nacjonalistyczny. 
Współorganizator Strzelców Si-
czowych, Ukraińskiej Organiza-
cji Wojskowej, której był komen-
dantem w latach 1927-1929, oraz 
Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów. Wielokrotnie więziony 
przez władze polskie za działal-
ność antypaństwową. Dowódca 
Legionu Ukraińskiego podczas 
wojny z Polską w 1939 roku. Po 
rozłamie w OUN pozostał wier-
ny A. Melnykowi. Zamordowany 
przez banderowców we Lwowie. 
Fot. Wikipedia. 
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Tak brzmi tytuł pracy magister-
skiej na UWM w Olsztynie . Jak 
się okazuje nie wszystkie polskie 
środowiska akademickie boja się 
problematyki zbrodni dokona-
nych przez nacjonalistów ukra-
ińskich na obywatelach polskich.  
Zatem nie wszystkich ogarnia 
strach zarówno przed poprawno-
ścią polityczną jak i protestami 
strony ukraińskiej. Najwyższy 
czas aby magistranci i doktoran-
ci oraz ich promotorzy mieli od-
wagę pisać prawdę. Jak mawia 
mądre przysłowie gram prawdy 
jest więcej wart niż tona fałszu. 
Dlatego warto doceniać takie na-
wet pojedyncze jaskółki bo to one 
mogą wreszcie zwiastować wio-
snę prawdy historycznej i uzdro-
wić zafałszowane stosunki ze 
wschodnim sąsiadem. 
Wyżej wymieniona praca  dyplo-
mowa pochodzi z wydziału nauk 
społecznych (Instytut Nauk Poli-
tycznych). Autorem jest Łukasz 
Gawliński (Nr Albumu: 72815). 
Napisana pod kierunkiem prof. 
zw. dr hab.   Sergiusza Wasiuty. 
We wstępie możemy przeczytać: 
„Niniejsza praca magisterska 
została poświęcona kwestii lu-
dobójstwa Polaków na Kresach 
Wschodnich, które zostało doko-
nane przez nacjonalistów ukraiń-
skich z Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów i Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii. To zagadnienie 

było rozpatrywane w oparciu o 
najnowsze stosunki polsko-ukra-
ińskie. Ten temat jest, w opinii 
autora, niezwykle ważny i war-
to o nim mówić jak najczęściej, 
zwłaszcza, iż na tą sprawę została 
opuszczona swoista zasłona mil-
czenia. 
Nie można przejść do porząd-
ku dziennego nad bestialskim i 
nierzadko makabrycznym uni-
cestwieniem ponad stu tysięcy 
ludzi. Takie wydarzenia zawsze 
mają wpływ na relacje narodów, 
które brały w nim udział, zwłasz-
cza, gdy te narody ze sobą sąsia-
dują. Wokół ludobójstwa na Kre-
sach Wschodnich narosło wiele 
okrutnych kłamstw i eufemi-
zmów, które często były stosowa-
ne w celu osiągnięcia doraźnych 
i raczej krótkotrwałych korzyści 
politycznych. 
Szczególnie politycy z Polski, co 
jest tym bardziej bolesne, za cenę 
polepszenia stosunków z Ukrainą 
kompletnie zapominali o tym jak 
straszną śmierć ponieśli ich ro-
dacy. Niestety górę brała histo-
ryczna amnezja, a czasem wręcz 
gloryfikacja osób, które były 
bezpośrednio odpowiedzialne za 
zbrodnie na Polakach. 
Gdzieś w tumulcie politycznych 
kalkulacji zatracił się głos prawdy 
i rozsądku, a także świadomość 
faktu, iż solidne i mocne relacje 
pomiędzy Polską a Ukrainą mogą 
powstać jedynie na fundamencie 
prawdy i wzajemnych wysiłków.  

Pisząc tą pracę autor postawił so-
bie kilka celów. Pierwszym było 
wykazanie jak zła i szkodliwa 
była doktryna Dmytro Doncowa, 
która legła u podstaw ukraińskie-
go nacjonalizmu. 
Jej główne założenia od same-
go początku były nastawione na 
agresję, a także nienawiść do in-
nych nacji, głównie zaś do Pola-
ków. Teoria Doncowa w niewy-
obrażalny sposób zatruła umysły 
Ukraińców, na co najlepszym do-
wodem były masakry dokonywa-
ne na ludności polskiej. Drugim 
celem pracy było ukazanie ogro-
mu cierpień i niewyobrażalnego 
okrucieństwa, którego doznali 
Polacy z rąk członków OUN i 
UPA. Wymyślność tortur, a także 
rozmiar bestialstwa, który pre-
zentowali oprawcy zdaje się prze-
kraczać ramy człowieczeństwa. 
Nie oszczędzano nikogo, nie miał 
także żadnego znaczenia wiek 
ofiar, chociaż można odnieść 
przerażające wrażenie, iż mordo-
wanie najmłodszych dzieci przy-
nosiło zbrodniarzom największą 
uciechę. 
Trzecim, ale zarazem niezwykle 
istotnym celem, na który autor po-
łożył duży nacisk, tworząc swoją 
pracę, była analiza stosunku po-
lityków do tego co wydarzyło się 
na Kresach Wschodnich w latach 
czterdziestych XX wieku. Wzięto 
pod uwagę zarówno polskich jak 
i ukraińskich polityków, aczkol-
wiek, co wydaje się być logiczne, 

większy nacisk położono na tych 
pierwszych. Miało to także stwo-
rzyć swego rodzaju obraz tego, 
jak ludobójstwo na Kresach wpi-
suje się we współczesne wzajem-
ne stosunki polsko-ukraińskie. 

 W pierwszym rozdziale pracy 
przedstawiony został obraz Kre-
sów Wschodnich w latach 1939-
1945. Analizie poddano samo 
pojęcie Kresów Wschodnich. 
Bliższe spojrzenie na to zagad-
nienie miało na celu lepsze zro-
zumienie specyfiki omawianego 
regionu. Dokładnie została po-
kazana, także sytuacja geopoli-
tyczna, która w tamtym trudnym 
okresie, z pewnością, odgrywała 
niebagatelną rolę. Autor w tym 
rozdziale przedstawił także kwe-
stię II wojny światowej w odnie-
sieniu właśnie do Kresów. Ostat-
nią częścią tego rozdziału było 
zwrócenie uwagi na sytuację i 
egzystencję Polaków na Wołyniu.

W drugim rozdziale analizie 
poddano nacjonalizm ukraiński. 
Przedstawiono genezę, a także 
rozwój ideologii nacjonalizmu 
ukraińskiego. Bardzo blisko autor 
przyjrzał się, również doktrynie 
Dmytro Doncowa, która odegrała 
bardzo znaczącą rolę w rozwoju 
ukraińskiego nacjonalizmu. W 
tym miejscu omówiono Organi-
zację Ukraińskich Nacjonalistów 
i Ukraińską Powstańczą Armię. 
Zbadano powstanie oraz później-

szy rozrost tych organizacji, jak 
również ich zbrodniczą działal-
ność. 

Trzeci rozdział został poświęcony 
kwestii ludobójstwa na Wołyniu. 
W pierwszej części tego rozdzia-
łu, autor zajął się samym poję-
ciem ludobójstwa, głównie od 
strony prawnej. W dalszej części 
przedstawiono wydarzenia jakie 
miały miejsce na Wołyniu. Zana-
lizowano, także niezwykle okrut-
ne i wymyślne przykłady tortur 
stosowanych przez UPA. Autor 
zamieścił, również wspomnienia i 
relacje osób, którym cudem udało 
się ujść z życiem z tragedii ludo-
bójstwa.

 W czwartym i zarazem ostatnim 
rozdziale zajęto się sprawą rela-
cji pomiędzy Polską a Ukrainą. 
Omówiono najnowsze kontakty 
między oboma krajami. W dal-
szej części wykazano stosunek 
polityków wobec ludobójstwa na 
Kresach. Ostatnią część tego roz-
działu stanowi zagadnienie glo-
ryfikacji zbrodniarzy, które ma 
miejsce, również dzisiaj, zarówno 
na Ukrainie jak i w Polsce.”

Za;  http://www.isakowicz.
pl / index.php?page=news&ki-
d=8&nid=6416

Problem ludobójstwa na Kresach 
Wschodnich w kontekście współczesnych 

stosunków polsko-ukraińskich.

http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=6416
http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=6416
http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=6416
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8 września o godz. 10:00, w parafii 
św. Wincentego a Paulo w Otwoc-
ku odbędzie się odpust. 

Jak co roku, przed obrazem Matki 
Boskiej Swojczowskiej stawią się 
żołnierze z 27 WDP AK Okręgu 
Wołyńskiego ŚZŻAK. 

Dojazd w Warszawy pociągami 
podmiejskimi i następnie z dworca 
PKP w Otwocku krótkim marszem 
ulicą Kościelną po 5-10 minutach 
dojdziemy do Kościoła.

 
 Obraz się w bocznej kaplicy ko-
ścioła parafialnego. Historia tego 
obrazu jest następująca:

Do roku 1943 przebywał w ko-
ściele parafialnym w Swojczowie, 
w miejscowości leżącej w pobli-
żu Włodzimierza Wołyńskiego. 
Kult tego obrazu był wielki wśród 
ludności Kresów Wschodnich. 
Matka Boża odbierała cześć od 
katolików, unitów, a nawet pra-
wosławnych. W 1943 roku nacjo-
naliści ukraińscy wymordowali 
większość ludności polskiej w 
Swojczowie i okolicy. Kościół pa-
rafialny wysadzono w powietrze i 

zrównano z ziemią. Obraz ocaliły 
kobiety ukraińskie przenosząc go 
do cerkwi. Z narażeniem życia 
obraz odebrał ks. Stanisław Koby-
łecki z grupą ocalałych Polaków, 
i przy pomocy żołnierzy niemiec-
kich przewiózł go do kościoła we 
Włodzimierzu Wołyńskim.

Po tułaczce, którą odbyt z żołnie-
rzami 27 Dywizji Wołyńskiej AK 
i ocalałą ludnością polską, obraz 
umieszczono w kościele parafial-
nym w Otwocku k. Warszawy. 
Obraz był bardzo zniszczony. Dwa 
razy poddawano go konserwacji i 
restauracji. W 1987 roku gruntow-
nej renowacji wizerunku dokonał 
pan Marian Paciorek z Krakowa. 
W tej renowacji odsłonięte zosta-
ło całe piękno obrazu. Określono 
czas jego powstania na XVII w. 
Obraz jest jedną z licznie rozpo-
wszechnionych w Polsce kopii 
Matki Bożej Śnieżnej z rzymskiej 
bazyliki Matki Bożej Większej.

Dawni parafialnie ze Swojczowa i 
mieszkańcy okolic, którzy ocale-
li z pożogi wojennej, przybywają 
do Otwocka w dniu 8 września 
każdego roku, by modlić się do 
Matki Bożej, Pani Ziemi Wołyń-
skiej, patronki ich tułaczego losu. 
Dnia 27 września 1993roku, na 

prośbę Rady Miasta i Pre-
zydenta Otwocka i za przy-
zwoleniem arcybiskupa 
Lwowa, ks. bp Kazimierz 
Romaniuk, ordynariusz die-
cezji warszawsko-praskiej 
w obecności swych bisku-
pów pomocniczych dokonał 
uroczystego aktu zawierze-
nia miasta Otwocka opiece 
Matki Bożej.

Decyzję o koronacji wize-
runku Matki Bożej Swoj-
czowskiej podjął ks. bp 
Ordynariusz Kazimierz Ro-
maniuk, spełniając prośby 
byłych parafian ze Swojczo-
wa i obecnie mieszkających 
w Otwocku. O wielkiej czci, 
jaką odbiera Matka Boża 
w Otwocku, świadczy nie-
zwykła ilość wot wiszących 
wokół obrazu i przechowy-
wanych w archiwum parafii. 
Nowe korony Matki Bożej 
i Dzieciątka Jezus wykona-
ne są z wot złożonych przez 
wiernych parafii św. Win-
centego á Paulo w Otwocku. 
Koronacja obrazu - 8 wrze-
śnia 1998 roku -  została 
dokonana przez Arcybisku-
pa Lwowa, Mariana Jawor-
skiego.
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Matka Boża Swojczowska - Odpust
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Tytułowe słowa tego artykułu 
pochodzą z niżej zaprezentowa-
nego listu. Jest to pokłosie poli-
tyki władz naszego państwa. Nie 
zamierzamy komentować zawar-
tości tego pisma pozostawiamy to 
naszym czytelnikom.     
 List otwarty do Prokuratora Ge-
neralnego Rzeczypospolitej Pol-
skiej
        Bogdan Czerwak,  środa, 8 
sierpnia 2012 r.
        Szanowny Panie Prokurato-
rze Generalny!

        W ukraińskich mediach po-
jawiły się doniesienia, że organa 
prokuratury w Polsce wszczęły 
sprawę kryminalną "z oskarżenia 
o zbrodnie przeciwko narodo-
wi polskiemu" podczas polsko-
-ukraińskiego konfliktu, który 
miał miejsce na Wołyniu w 1943 
roku.  W szczególności, zgodnie z 
życzeniem prokuratury Rzeczpo-
spolitej Polski na Ukrainie prze-
słuchano weterana UPA Stepan 
Bakuńca, który miał zeznawać na 
temat likwidacji przez jeden z od-
działów UPA polskiej kolonii Pa-
rośle w pobliżu wsi Antonówka, 
w rejonie  sarnieńskim, w obwo-
dzie równieńskim.  Jeśli wiado-
mość jest prawdziwa, to oznacza 
to tylko jedno: pewne koła poli-
tyczne współczesnej Polski po raz 
kolejny zdecydowały się wziąć 
za stare: spekulowanie na najtra-

giczniejszych wydarzeniach w 
dziejach narodów ukraińskiego 
i polskiego, próbując oskarżyć 
Ukrainę i Ukraińców o "czystki 
etniczne", aby reanimować naf-
talinową ideę "Wielkiej Polski", 
która obejmuje terytorium współ-
czesnego państwa ukraińskiego, 
a tym samym skompromitować 
Ukrainę w oczach światowej spo-
łeczności [międzynarodowej].  
Rzuca się w oczy, że tym razem 
dla osiągnięcia swoich celów pol-
scy szowiniści starają się zaan-
gażować oficjalne i państwowe 
struktury, w tym organy ścigania, 
a mianowicie Prokuraturę Ge-
neralną. Jednocześnie znacznie 
rozszerza się zakres pretensji do 
Ukraińców i Ukrainy.  Oprócz 
oskarżeń o "rzeź wołyńską", pol-
skie organizacje kresowe starają 
się o uznanie za niezgodną z pra-
wem uchwały polskiego Senatu 
z 1991 roku, która potępia akcję 
"Wisła".  Nie ustają próby inicjo-
wania przyjęcia ustaw, innych do-
kumentów, w których podkreśla 
się tzw "zbrodnie "OUN i UPA 
przeciwko Polakom.  W niektó-
rych polskich mediach wywie-
ra się otwarcie presję na władze 
Ukrainy, żądając przeproszenia 
Polaków za "wołyńską tragedię" 
w 1943 roku. Doszło do tego, że 
katolicka Polska w rzeczywisto-
ści przymyka oczy na brutalne 
ataki na Ukraińską Greko-Ka-
tolicką Cerkiew, którą polskie 
"kresowe" organizacje oskarżają 

o udział w "zbrodniach" OUN i 
UPA. W związku z tym uważam 
za konieczne przypomnieć, że w 
lipcu 2003 roku prezydent Ukra-
iny Leonid Kuczma z Ukrainy i 
prezydent Rzeczpospolitej Polski 
Aleksander Kwaśniewski podpi-
sali wspólne oświadczenie: "O 
pojednaniu - w 60 rocznicę tra-
gicznych wydarzeń na Wołyniu", 
w której przestrzegali przed tym, 
co obecnie dzieje się w Polsce:
 "Wierzymy, że konflikty z prze-
szłości nie są w stanie przekre-
ślić tego, co od wieków jednoczy 
Ukrainę i Polskę. Z tego miejsca, 
tragicznie wpisanego w historię 
obu narodów, apelujemy o spra-
wienie, by więzi, które nas jed-
noczą, były jeszcze ściślejsze, 
uznając, że każdy, kto stara się te 
więzi rozerwać, działa nie tylko 
przeciwko drugiemu narodowi, 
ale również przeciwko własne-
mu."
Widzimy wyraźnie, że słowa Pre-
zydentów w Polsce nie zostały 
dosłyszane.
 Wreszcie wydaje się, nie usły-
szane pozostało także wezwanie 
papieża Jana Pawła, który przy 
okazji upamiętnienia polsko-
-ukraińskiego konfliktu na Wo-
łyniu iw Galicji w latach 1943-
1944, pisał: "Nowe tysiąclecie, 
które właśnie się rozpoczęło, wy-
maga, aby Ukraińcy i Polacy nie 
pozostali więźniami smutnych 
wspomnień ze swojej przeszłości, 
ale po przemyśleniu wydarzeń z 

przeszłości, w nowym duchu, pa-
trząc na siebie z punktu widzenia 
pojednania, zobowiązali się do 
budowania lepszej przyszłości dla 
wszystkich. "
Jestem zmuszony zwrócić się z 
tym listem do Pana [Generalnego 
Prokuratora], ponieważ przyto-
czone przez mnie fakty dowodzą, 
że nie ma sensu zwracać się bez-
pośrednio do inicjatorów i organi-
zatorów anty-ukraińskiej kampa-
nii w Polsce.
 Natomiast dostrzegam potrzebę 
zwrócenia się do przedstawicieli 
władz w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, którzy, zajmując wysokie 
stanowiska państwowe, mają 
obowiązek zrobić wszystko co w 
ich mocy, aby wzajemne relacje 
Ukrainy i Polski, Ukraińców i Po-
laków, były przyjazne i prawdzi-
wie europejskie.
Proszę Pana, szanowny panie 
Prokuratorze Generalny, o za-
mknięcie sprawy weterana UPA 
Stepana Bakuńca, a następnie o 
nie uleganie prowokacjom anty-
-ukraińskich sił w Polsce.
 Weterani OUN i UPA są na Ukra-
inie szanowanymi ludźmi, ponie-
waż z bronią w rękach walczyli o 
niepodległość ojczyzny. Niestety, 
z każdym rokiem jest ich coraz 
mniej. Oni potrzebują spokoju 
i wsparcia, a nie wzywania [do 
prokuratury] do składania wyja-
śnień.
Jednocześnie , uznając koniecz-
ność utrzymania dobrosąsiedz-

kich stosunków z Polską, wzywam 
polskich działaczy państwowych 
i społecznych, polityków, aby 
powstrzymali się od ingerencji 
w wewnętrzne sprawy Ukrainy, 
zwłaszcza poprzez kształtowanie 
wizerunku OUN i UPA jako siły, 
które rzekomo przeprowadzała 
"czystki etniczne".
 Prawda jest taka, że Ukraińcy 
prowadzili sprawiedliwą walkę 
wyzwoleńczą na swojej własnej 
ziemi. A podobna deklaracje ze 
strony polskiej nie mają żadnych 
podstaw historycznych, prawnych 
i politycznych. Takie wypowiedzi 
tylko komplikują już i tak nie ła-
twy dialog na temat wydarzeń 
wołyńskich, pogarszają stosunki 
między oboma krajami. Mam na-
dzieję, że mój list nie pozostanie 
nie zauważony i zostanie przyjęty 
jako szczere pragnienie zachowa-
nia i zwiększenia dobrosąsiedz-
kich stosunków między Ukrainą 
i Polską.

Z szacunkiem

Bogdan Czerwak,
 Przewodniczący OUN
(Bogdan Czerwak - publicysta, 
pierwszy wiceprzewodniczący 
Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów)

http://www.istpravda.com.ua/co-
lumns/2012/08/8/91449/

Weterani OUN i UPA są na Ukrainie 
szanowanymi ludźmi!

http://www.istpravda.com.ua/columns/2012/08/8/91449/
http://www.istpravda.com.ua/columns/2012/08/8/91449/
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   W artykule z marca bieżącego roku 
„Nie pozwólmy zapomnieć o Pola-
kach zamordowanych na Wołyniu” 
[http://www.przemyskimisiek.pl/
spoleczenstwo/organizacje/79-nie-
pozwolmy-zapomniec-o-polakach-
zamordowanych-na-wolyniu] mię-
dzy innymi czytamy: „Mało, kto 
z nas pamięta rocznice ważnych 
wydarzeń historycznych, nasza 
przeszłość jest coraz bardziej za-
mazywana, a wśród nas jest, co raz 
mniej świadków pomijanej tragedii 
Wołynia. Nie można zamykać oczu, 
gdyż problem będzie powracał. Nie 
można też marginalizować zbrodni 
gdyż jest uznaniem zła, które niepo-
tępione rodzi następne zło. Pamięć 
o naszych bliskich, przodkach, Po-
lakach, którzy zapisali się godnie 
w kartach polskiej historii oraz 
ponieśli ofiarę jest naszą powinno-
ścią. (…)Pamięć o tych ofiarach jest 
przemilczana, dlatego też Stowa-
rzyszenie „X D.O.K" zainicjowało 
rok temu uroczystość pod hasłem 
„Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają 
ofiary. Zapal znicz zamordowanym" 
w trakcie, którego przemyślanie 
spotkali się wraz z Kresowiakami i 
Sybirakami na cmentarzu 11 lipca, 
w rocznicę Krwawej Niedzieli.” W 
tych warunkach zrodziła się inicja-
tywa uchwałodawcza przemyślan w 
sprawie nadania skrzyżowaniu ulic 
Bilana, Lwowskiej i Zana (rondo) 
nazwy „Rondo imienia Ofiar Woły-
nia”. Poparcie dla projektu wyraziło 
ok. 500 osób. Poniżej prezentujemy 

wspomniany projekt uchwały w 
dwóch wersjach skróconej i posze-
rzonej:

Uchwała Nr ……../2012
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia ……….. 2012 r.
w sprawie nadania nazwy skrzyżo-
waniu
 ulic Bilana, Lwowskiej i Zana (ron-
do)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, 
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 
106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 
113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 
777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 
1281, z 2012 r. poz. 567. i statutu 
Miasta Przemyśla (§ 20 ust. 6)
 - Rada Miejska w Przemyślu 
uchwala, co następuje:
§1
Nadaje się nazwę „Rondo imienia 
Ofiar Wołynia” skrzyżowaniu ulic 
Bilana, Lwowskiej i Zana w ciągu 
drogi obwodowej miasta Przemyśla 

łączącej drogę krajową nr 77 z dro-
gą krajową nr 28.
§2
Wykonanie uchwały powierza się 
Prezydentowi Miasta Przemyśla. 
§3
Uchwała wchodzi w życie po upły-
wie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Podkarpackiego.
Uzasadnienie:
Nadanie imienia będzie hołdem, 
upamiętnieniem ofiar ludobójstwa 
na Kresach Wschodnich dokona-
nych przez OUN - UPA na Pola-
kach, Czechach, Żydach, Ormia-
nach i Ukraińcach w czasie II wojny 
światowej.
W przededniu 70 rocznicy rzezi wo-
łyńskiej pamiętajmy, że "Nie o ze-
mstę, lecz o pamięć wołają ofiary".
Niedziela 11 lipca 1943 „Krwawa 
Niedziela" - data symbolizująca lu-
dobójstwo Polaków na Wołyniu – za 
rok 70 rocznica
W lipcu i sierpniu 1943r. miały miej-
sce masowe zbrodnie w zachodnich 
powiatach. Oddziały OUN-UPA 
zaatakowały Polaków w powiatach 
horochowskim, włodzimierskim, 
a także w mniejszej skali na tere-
nie pozostałych powiatów. 11 lipca 
dramatycznego roku OUN-UPA 
zaatakowało jednocześnie około 
100 osad zamieszkałych przez Po-
laków. Po otoczeniu wsi doszło do 
nieludzkich rzezi i zniszczenia. Nie 
uszanowano miejsc świętych – ata-
kowano wiernych i księży w kościo-
łach, niszczono świadectwa kultury 
polskiej. Celem była eksterminacja 

Polaków i wymazanie ich obecności 
na tych ziemiach. Rzezie wołyńskie 
dotknęły także Małopolski Wschod-
niej (województwa: lwowskie, sta-
nisławowskie i tarnopolskie) – ma-
sowe napady miały miejsce w 1944 
roku. To już rok, kiedy wioski na 
Wołyniu były pozbawione Pola-
ków, a reszta była ekspatriowana. 
Mordy w Małopolscy Wschodniej 
trwały do zakończenia ekspatriacji 
w 1946r.
Ocenia się, że na Wołyniu zamor-
dowano ok. 60 tys. Polaków, a w 
Małopolsce Wschodniej ok. 70 tys. 
Polaków. Liczba potwierdzonych 
ofiar i szacunków na podstawie wy-
darzeń wynosi razem ok. 130 tys. 
Strona ukraińska ocenia swoje stra-
ty na 10-12, a nawet 20 tys. ofiar, 
przy czym część ofiar zginęła z rąk 
UPA za pomoc udzielaną Polakom 
i innym narodowościom lub odmo-
wę przyłączenia się do sprawców 
rzezi. Ofiarami czystek narodowo-
ściowych byli także Czesi, Żydzi i 
Ormianie.

Apelujemy o upamiętnienie ofiar 
Wołynia
Przemyskie Stowarzyszenie Rekon-
strukcji Historycznej "X D.O.K.", 
Wspólnota Samorządowa Doliny 
Sanu
 i mieszkańcy Przemyśla popierają-
cy projekt uchwały
__  

Redakcja KSI uważa, że inicjatywa 
ta jest godna naśladowania albowiem 
nie wszystkie ofiary II wojny świato-

wej mają w Polsce równe prawa do 
pamięci. Trudno zrozumieć, dlacze-
go polskie służby konsularne, które z 
tak wielkim zaangażowaniem tropią 
wszelkie próby zakłamania zbrodni 
hitlerowskich czy radzieckich, po-
zostają bierne, gdy media i politycy 
ukraińscy beatyfikują zbrodniarzy z 
UPA. Podczas gdy Polska zapomina 
o ofiarach ludobójstwa na Kresach, 
Ukraina nagradza jego sprawców. 
Dotyczy to nie tylko polityki władz 
w Kijowie, która na szczęście powoli 
się zmienia. Przede wszystkim doty-
czy to prowincjonalnych miast i wsi, 
stawiających pomniki i nadających 
honorowe obywatelstwo członkom 
OUN i UPA, ze Stepanem Banderą i 
Romanem Szuchewyczem na czele. 
Audycja radia Rzeszów promująca 
w/w projekt uchwały zrealizowana 
przez młodych ludzi nie tylko wspiera 
inicjatywę mieszkańców ale bardzo 
dużo wnosi do samej historii wyda-
rzeń o których mowa. Nas tego w 
szkołach nie uczono mówią młodzi 
ludzie nie tylko przy tej okazji ale 
i na wielu różnych spotkaniach po-
święconych Kresom. Dlatego każda 
taka inicjatywa i stosowna informacja 
poszerza społeczna wiedzę której nas 
pozbawiono i co najgorsze czyni się 
to nadal. Zbliżająca się 70 rocznica 
powinna zmobilizować wszystkich 
Kresowian i Towarzystwa Patriotycz-
ne do działań poszerzających wiedzę 
o naszej najnowszej historii narodo-
wej.  Nie pozwólmy zapomnieć o Po-
lakach zamordowanych nie tylko na 
Wołyniu!.
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Przemyśl godnie chce uczcić 70 rocznicę 
tragicznych wydarzeń na Kresach Wschodnich

 
Przemyśl, dn. 09.09.2012r.

                                                                                  RADA MIEJSKA
                                      w Przemyślu

Dotyczy: społecznego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy „Rondo imienia Ofiar Wołynia” skrzyżowaniu  ulic Bilana, Lwowskiej i Zana

Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "X D.O.K." i Wspólnota Samorządowa Doliny Sanu są inicjatorami ww. projektu uchwały 
mającego na celu upamiętnienie ofiar ludobójstwa na Kresach Wschodnich dokonanych przez OUN - UPA na Polakach, Czechach, Żydach, Ormia-
nach i Ukraińcach w czasie II wojny światowej.
Przedkładamy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz 43 wykazy mieszkańców Przemyśla popierających projekt uchwały z wymaganą ilością 
podpisów do złożenia projektu.
Prosimy o powiadomienie przedstawicieli stowarzyszeń o przebiegu prac nad projektem, w szczególności terminu sesji Rady Miejskiej, na której 
miałby być rozpatrywany projekt. W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy z Danielem Stołowski lub Miro-
sławem Majkowskim.

 

Otrzymują:
1. Rada Miejska w Przemyślu
2. Media
3. Aa
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Prezentujemy naszym czytelnikom 
informację jaka dotarła do nas w 
ostatnim czasie i garść wiedzy o 
Związku Wypędzonych z Kresów 
Wschodnich RP.
Zgromadzenie Generalne  Europej-
skiej Unii Narodów Wypędzonych 
i Wysiedlonych za zjeździe w Ham-
burgu w dn. 17 sierpnia wybrało 
nowe władze Unii. Wiceprezyden-
tem na 4 letnią kadencję został Jan 
Skalski prezes Światowego Kongre-
su Kresowian.
Polska ma szansę na muzeum wypę-
dzeń?
Info: 501-787-387
Biuro Krajowe Światowego Kongre-
su Kresowian
Związek Wypędzonych z Kre-
sów Wschodnich RP
Powołanie Związku Wypędzonych 
z Kresów Wschodnich RP jest od-
powiedzią na zagrożenia interesów 
Polski i Polaków - wynikające z 
odradzających się roszczeń nie-

mieckich i wyrazem zaniepokojenia 
realną groźbą masowych wystąpień 
Niemców o odszkodowania za mie-
nie, które pozostawili za tzw. Zie-
miach Odzyskanych.
Celem działania Związku jest sze-
rzenie prawdy w Kraju i zagranicą:
    * o przyczynach i okolicznościach 
wypędzenia Polaków z Kresów 
Wschodnich RP, o czystkach etnicz-
nych, ludobójstwie dokonanym na 
obywatelach II RP,
    * o zawłaszczeniu i zagrabieniu 
majątku Państwa Polskiego, jego 
dóbr kulturalnych a także wielopo-
koleniowego dorobku poszczegól-
nych obywateli przez okupantów 
tych ziem po pierwszym i siedemna-
stym września 1939r.
    * o zagrożeniu żywotnych inte-
resów Polski i jej obywateli, miesz-
kańców dzisiejszych tzw. "ziem od-
zyskanych" którzy w swej masie są 
wypędzonymi z Kresów Wschodnich 
przed roszczeniami Niemców-byłych 
mieszkańców tych ziem, wobec żą-
dań odszkodowań za pozostawione 
przez nich mienie na tych terenach.

    * realizacja i egzekucja prawa 
do odszkodowań dla Polaków wy-
pędzonych z Kresów Wschodnich za 
mienie tam pozostawione. 
Związek Wypędzonych z Kresów 
Wschodnich został utworzony rów-
nież z myślą o tych, którzy od lat 
bezskutecznie oczekują na należne 
im odszkodowania za mienie pozo-
stawione na Kresach Wschodnich.
Kresowianie - zorganizowani do-
tychczas w stowarzyszeniach, naj-
częściej o charakterze kulturalnym, 
byli przedmiotem, a nie podmiotem 
różnorakich działań Państwa. Po-
wstanie masowego Związku zmieni 
tę praktykę. Podejmiemy działania, 
które rozwiążą sprawę odszkodowań 
za mienie pozostawione na Kresach 
Wschodnich. Gdyby zawiodły me-
chanizmy prawne krajowe, jesteśmy 
zdecydowani w tej sprawie wystąpić 
z żądaniem odszkodowań do rządów 
Ukrainy, Białorusi i Litwy - sukce-
sorów prawnych byłego Związku 
Sowieckiego, który z pogwałceniem 
norm prawa międzynarodowego do-
konał agresji, a następnie aneksji 

Kresów Wschodnich II RP.
Równie ważna jest dla nas kwestia 
powszechnego uwłaszczenia posia-
daczy nieruchomości na tzw. Zie-
miach odzyskanych.
Masowość Związku daje gwarancję, 
że jego cele statutowe zostaną zre-
alizowane.
Związek będzie bronił naszych inte-
resów w sprawach indywidualnych 
i podejmował działania prawne w 
obronie naszych praw zbiorowych.
Podstawową jednostką organiza-
cyjną Związku jest Koło Terenowe, 
które tworzą członkowie Związku w 
liczbie co najmniej 10 osób. Człon-
kostwo nabywa się przez złożenie i 
podpisanie deklaracji o przystąpie-
niu. Zgodnie ze statutem pierwszy 
Zjazd Związku zwołany będzie do 
końca lipca 2004. Ustali on również 
składkę członkowską, która do tego 
czasu wynosić będzie 1 zł miesięcz-
nie. Komitet Założycielski przekaże 
organizatorom Kół stosowne doku-
menty, niezbędne dla założenia Koła 
Terenowego.
W miarę możliwości deklarujemy 

również udział przedstawicieli Ko-
mitetu Założycielskiego przy powo-
ływaniu większych Kół Terenowych.
Dla zapewnienia skuteczności dzia-
łania niezbędna jest pełna znajo-
mość wymienionych celów oraz 
historycznych ich uwarunkowań 
a także wymiana informacji i do-
świadczeń.
..Opuszczaliśmy naszą ziemę w po-
czuciu zagrożenia życia, zdrowia i 
mienia.
Zgodnie z międzynarodowymi defi-
nicjami: Wypędzeni to my!
Komitet Założycielski
Dane rejestracyjne Związku: 
Nr KRS: 0000190228
REGON: 278197725
Sygn. akt: KA. VIII NS - REJ.
KRS/15858/3/992
Siedziba Związku:
Centrum Kresowe
41-902 Bytom
ul. Moniuszki 13
tel/fax: (0-32) 281-51-51/011-48-32
Za: http://www.kresowianie.com/
main.php?d=15&p=24

Polak wiceprezydentem Europejskiej Unii 
Narodów Wypędzonych i Wysiedlonych!

Redakcja

 W tym roku mija 20 lat pracy orga-
nizatorów Forum na rzecz związków 
Polski z Polonią i Polakami miesz-
kającymi poza granicami kraju oraz 
promocji Polski na świecie. XX 
Światowe Forum Mediów Polonij-
nych odbędzie się w Małopolsce, 
w której idea spotkań Polaków roz-
sianych po całym świecie się zro-
dziła oraz sąsiadującym z nią Woje-
wództwie Podkarpackim. Co roku 
w Forum uczestniczą dziennikarze 
prasy, radia, telewizji i mediów in-
ternetowych z ok. 30 krajów świata 
/ m.in. Austria, Argentyna, Armenia, 
Australia, Belgia, Białoruś, Czechy, 
Dania, Egipt, Finlandia, Francja, 
Grecja, Gruzja, Holandia, Irlandia, 
Kanada, Kazachstan, Liban, Litwa, 
Luksemburg, Łotwa, Mołdawia, 
Niemcy, Rosja, RPA, Rumunia, Ser-
bia, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, 
Ukraina, USA, Węgry / oraz mediów 
komercyjnych, państwowych, regio-
nalnych i lokalnych z kraju. Łącznie 
około 150 osób.    W 2012 roku mija 
20 lat pracy organizatorów Forum 
na rzecz związków Polski z Polonią 
i Polakami mieszkającymi poza gra-
nicami kraju oraz promocji Polski na 
świecie. Co roku w trakcie Forum 
prezentujemy i promujemy jedno z 
województw polskich. Zaprezento-
waliśmy już Małopolskę, Podkarpa-
cie, Ziemię Łódzką, Świętokrzyskie, 
Śląsk, Lubelszczyznę, Warmię i 
Mazury, Pomorze, Mazowsze, Wiel-
kopolskę, Województwo Zachod-
niopomorskie. To szczególne Forum 
odbędzie się w Małopolsce, w której 
idea spotkań Polaków rozsianych po 
całym świecie się zrodziła oraz w 
Województwie Podkarpackim. Pra-

gniemy pokazać uczestnikom Fo-
rum te sąsiadujące ze sobą regiony, 
ich wkład w rozwój kraju i Europy. 
Małopolskę i Podkarpacie prezen-
towaliśmy w trakcie pierwszych 
spotkań z dziennikarzami polskimi i 
polonijnymi. Teraz chcemy pokazać 
przemiany jakie nastąpiły w ostatnich 
latach oraz to co jest sercem tej części 
kraju i pozostaje niezmienne. Tema-
tem stałym Forum kontynuowanym 
od 1993 r. jest: "Rola mediów polo-
nijnych w tworzeniu kontaktów śro-
dowiskowych i utrzymywaniu więzi z 
krajem. Promocja Polski w świecie". 
W 2012 roku chcemy również w trak-
cie Forum poświęcić uwagę tematy-
ce ochrony środowiska, Partnerstwu 
Wschodniemu oraz spółdzielczości, 
która obchodzić będzie Międzynaro-
dowy Rok Spółdzielczości proklamo-
wany przez ONZ. Światowe Forum 
Mediów Polonijnych po raz dwudzie-
sty realizować będzie misję tworzenia 
i utrzymywania kontaktów środowisk 
polonijnych i polskich za granicą, z 
krajem ojczystym. Systematycznie 
organizowane we wrześniu spotka-
nia dziennikarzy polonijnych są pro-
fesjonalną promocją ofert gospodar-
czych, kulturalnych i turystycznych, 
realizowaną poprzez samorządy te-
rytorialne, firmy, instytucje kultury, 
zabytki kultury materialnej, produk-
ty turystyczne kolejnych regionów 
Polski. Światowe Forum Mediów 
Polonijnych jest wydarzeniem szcze-
gólnym; spotkaniem ludzi, którzy 
kreując markę Forum, wykonują 
jednocześnie wielką pracę dla Polski 
i jej związków z Polonią i Polakami 
za granicą. Jest wielopłaszczyzno-
wym przedsięwzięciem ważnym ze 
względu na efekty poznawcze, pu-
blicystyczne, integracyjne i promo-

cyjne. Skuteczność takiej promocji 
może mieć szeroki zakres, zważyw-
szy na ilość przedstawicieli redakcji 
prasy, radia, telewizji i portali inter-
netowych uczestniczących w Forum. 
Dodatkowo, od trzech lat dorobek 
Forum prezentowany jest na bieżąco 
poprzez ok. 200 portali współpracu-
jących z Biurem Prasowym Forum, 
co umożliwia prowadzenie dialogu 
z partnerami zagranicznymi i kra-
jowymi dotyczącego nowych pro-
jektów kulturalnych, turystycznych 
czy gospodarczych. Forum w 2012 
towarzyszyć będą 2 debaty tema-
tyczne: - Ogólnopolska konferencja 
nt. „Ochrona środowiska - zagospo-
darowanie zasobów przyrody. Wzo-
ry polskie, europejskie i światowe” 
z udziałem uczestników Forum i 
przedstawicieli Ministerstwa Ochro-
ny Środowiska, funduszy, organiza-
cji samorządowych i pozarządowych 
zajmujących się ochroną środowi-
ska w Polsce i Europie - Tarnów, 11 
września 2012r. 
- Ogólnopolska Konferencja nt. 
”Rola sektora spółdzielczego w 
rozwoju regionalnym” z udziałem 
przedstawicieli spółdzielczości pol-
skiej, Krajowej Rady Spółdzielczej, 
samorządów lokalnych z całej Pol-
ski oraz mediów polskich i polonij-

nych”- Kraków, 14 września 2012 
r. Warsztaty metodyczne Forum w 
2012 r. obejmować będą następującą 
tematykę: język polski w mediach po-
lonijnych; tradycja, współczesność; 
rola przekazu słownego w dzienni-
karstwie, media elektroniczne; 20 lat 
Światowego Forum Mediów Polo-
nijnych dla Polaków mieszkających 
poza krajem. Rozstrzygnięte zostaną 
konkursy , tradycyjnie towarzyszące 
Forum, adresowane do dziennika-
rzy mediów polonijnych i polskich: 
20. Międzynarodowy Konkurs Li-
teracki im. H. Cyganika "Powroty 
do źródeł" oraz konkurs na reportaż 
z 19. Światowego Forum Mediów 
Polonijnych Tarnów-Szczecin-Za-
chodniopomorskie 2011. W 2012 r. 
podczas XX Forum, w trakcie konfe-
rencji nt. „Ochrona środowiska – za-
gospodarowanie zasobów przyrody. 
Wzory polskie, europejskie i świa-
towe” (w dniu 11 września 2012 r.) 
rozstrzygnięty zostanie konkurs nt. 
„Korzystamy z zasobów przyrody”. 
Będzie to konkurs dla dziennikarzy 
polskich i polonijnych na reportaż/
artykuł – promujący działania na 
rzecz ochrony środowiska polegają-
ce na właściwym wykorzystaniu za-
sobów przyrody. Prace mają przed-
stawiać istniejące już rozwiązania w 

tym zakresie w kraju, Europie i świe-
cie. Regulamin konkursu zostanie 
wysłany do dziennikarzy wraz z za-
proszeniami do udziału w XX Świa-
towym Forum Mediów Polonijnych, 
będzie również dostępny na stronie 
Małopolskiego Forum Współpracy 
z Polonią – www.mfwzp.pl. Uka-
zywać się będzie gazeta codzienna 
Forum "Wici Polonijne". Opubliko-
wane zostaną materiały i wydaw-
nictwa informacyjne i promocyjne 
m.in.: afisz Forum, folder promujący 
organizatorów, współorganizatorów 
i sponsorów, będzie przygotowywa-
ny codzienny serwis informacyjny 
Biura Prasowego Forum (komuni-
kat, serwis fotograficzny, reportaż 
filmowy). Wręczona zostanie po raz 
czternasty Nagroda Fidelis Poloniae 
2012 za wybitne zasługi w umacnia-
niu więzi między Polonią i Polakami 
za granicą, a krajem.
XX Światowe Forum Mediów Polo-
nijnych
MAŁOPOLSKA - PODKARPACIE 
2012
Tarnów - Kraków - Rzeszów - War-
szawa 10 - 17 września 2012 r.

 Informacje zaczerpnięte z http://
www.mforum.vot.pl/#!prettyPhoto-
[featured]/1/

Jubileuszowe XX Światowe Forum 
Mediów Polonijnych

http://www.mforum.vot.pl/#!prettyPhoto[featured]/1/
http://www.mforum.vot.pl/#!prettyPhoto[featured]/1/
http://www.mforum.vot.pl/#!prettyPhoto[featured]/1/
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Zofia Wojciechowska

Polacy z USA obserwują wydarze-
nia w kraju. IV Zjazd Polonii i Po-
laków Warszawa- Pułtusk.

Po raz czwarty odbył się w Polsce 
- w Warszawie i w Pułtusku - zjazd 
Polaków rozsianych po świecie. 
Oświata, duszpasterstwo, sytuacja 
dawnej i nowej emigracji, zasady 
finansowania programów polonij-
nych - to tematy, nad którymi ra-
dzili uczestnicy zjazdu. Hasło tego-
rocznego zjazdu było bardzo proste 
- "...by czuć się Polakiem" - i chwy-
ta z serce.

W spotkaniu wzięło udział 300 dele-
gatów reprezentujących m.in.: Kon-
gres Polonii Amerykańskiej, Kongres 
Polonii Kanadyjskiej, Europejską 
Unię Wspólnot Polonijnych, Federa-
cję Organizacji Polskich na Ukrainie, 
Kongres Polaków w Rosji, Konwent 
Organizacji Polskich w Niemczech i 
Centralną Reprezentację Wspólnoty 
Brazylijsko-Polskiej BRASPOL.

Honorowy patronat nad spotkaniem 
objął prezydent RP Bronisław Ko-
morowski. Z Polonusami spotkali 
się, obok prezydenta, między innymi: 
marszałek Senatu Bogdan Boruse-
wicz, szef Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych Radosław Sikorski, prymas 
Józef Kowalczyk oraz prezes Stowa-
rzyszenia "Wspólnota Polska" Longin 
Komołowski. Komołowski zwrócił 
uwagę na znaczenie oświaty - także 
edukacji dzieci najmłodszej emigra-
cji - i duszpasterstwa, ponieważ, jak 
powiedział "tam, gdzie Kościół jest 
aktywny, tam polskość kwitnie".
"Dawniej motorem budowania tożsa-
mości była wolność ojczyzny. Nowe 
pokolenie emigrantów ekonomicz-
nych to nowe środowisko; ludzie, 
którzy wyjechali z wolnej Polski, w 
poszukiwaniu lepszych perspektyw w 
wolnej Europie" – powiedział Komo-
łowski.

W uroczystym otwarciu zjazdu w 
Zamku Królewskim wziął udział pre-
zydent Bronisław Komorowski. 

Z uczestnikami zjazdu spotkał się w 
Senacie marszałek Borusewicz. W 
sali plenarnej Sejmu marszałek Ewa 
Kopacz uroczyście otworzyła obrady 
Sejmu Polonijnego. W sobotę i nie-
dzielę delegaci pracowali w Pułtusku 
w komisjach problemowych. Obrady 
zakończyły się w niedzielę w Domu 
Polonii w Pułtusku.

 Problemy Polaków na Ukrainie: brak 
wsparcia, młodzież wyjeżdża do Pol-
ski

Brak wsparcia ze strony państwa 
ukraińskiego, skromna pomoc z kraju 
oraz obowiązek wizowy, odchodzą-
ce pokolenie starszych działaczy, a 
przede wszystkim odpływ młodzieży 
do Polski – to najważniejsze proble-

my, z którymi boryka się polska spo-
łeczność na Ukrainie.

Wspólnota Polska ocenia, że w kra-
ju tym żyje 900 tysięcy Polaków. W 
przeprowadzonym w 2001 r. spisie 
ludności narodowość polską zade-
klarowało 144 tys. obywateli ukraiń-
skich. Największe skupiska Polaków 
na Ukrainie znajdują się w obwodach 
żytomierskim, chmielnickim i lwow-
skim na zachodzie kraju.
"Państwo ukraińskie nie przeszkadza 
nam w działalności, ale i niewiele 
nam pomaga. Większych proble-
mów z władzami nie mamy. Polska 
przyznaje nam skromne dotacje, któ-
re obejmują działalność kulturalno-
-oświatową, jednak nie powstrzymuje 
to naszej młodzieży przed wyjeżdża-
niem na stałe do kraju. Jest to nasza 
największa tragedia" – powiedział 
PAP Emil Legowicz, prezes Towarzy-
stwa Kultury Polskiej Ziemi Lwow-
skiej. Działacz zwrócił uwagę, że 
brak młodzieży najbardziej widoczny 
jest w szkołach. "Już dziś większość 
uczących się w polskich szkołach we 
Lwowie dzieci nie jest Polakami. Jeśli 
tak dalej pójdzie, wyginiemy" – na-
rzeka.

Legowicz podkreślił, iż po rozpadzie 
ZSRR Polacy z Ukrainy liczyli na 
większą aktywność Polski na daw-
nych kresach wschodnich. "Myśleli-
śmy, że przyjdą do nas polskie firmy, 
które dadzą nam zatrudnienie, jednak 
tak się nie stało. Polska nas może nie 
ignoruje, ale jej priorytetem są dobro-
sąsiedzkie układy z Ukrainą. My, Po-
lacy, jesteśmy często traktowani tak, 
jak wszyscy inni obywatele Ukrainy" 
– zauważył.
Stanisław Kostecki z Kijowa, do 
niedawna prezes Związku Polaków 
na Ukrainie, uważa jednak, że dużą 
winę za sytuację polskiej społecz-
ności w tym kraju ponoszą sami jej 
członkowie. "Pomoc finansowa z kra-
ju utrzymała się na poziomie z ubie-
głego roku, ale nie można się na to 
uskarżać. Rozumiemy, że żyjemy w 
czasach kryzysu. Musimy nauczyć się 
samodzielnie zdobywać środki, być 
bardziej niezależni i samowystarczal-

ni" – powiedział.
W Ameryce Łacińskiej brak silnego 
polonijnego lobby

W krajach Ameryki Łacińskiej próby 
zbudowania jedności ruchu polonij-
nego nie przynoszą spodziewanych 
rezultatów lub padają ofiarą ambicji 
niektórych działaczy. W całej Amery-
ce Południowej żyje około 2,5 milio-
na osób pochodzenia polskiego. Naj-
większe skupiska Polonii znajdują się 
w Brazylii i Argentynie, a w dalszej 
kolejności w Urugwaju, Paragwaju, 
Chile, Peru, Ekwadorze i Meksyku. 
Choć polskie placówki dyplomatycz-
ne i konsularne w Ameryce Łacińskiej 
angażują się w wiele działań kultural-
nych, to działacze polonijni oczeku-
ją większego finansowego wsparcia 

- np. od Stowarzyszenia "Wspólnota 
Polska" - na naukę języka polskiego 
czy stypendia dla młodzieży.

Licząca około 1,5 miliona osób Polo-
nia w Brazylii (skupiona głównie w 
południowych stanach Parana, San-
ta Catarina i Rio Grande do Sul) to 
trzecia pod względem liczebności (po 
USA i Niemczech) grupa emigran-
tów. Polacy, związani w większości z 
rolnictwem (około 60 proc. mieszka 
na obszarach wiejskich), nie stanowią 
jednak istotnej siły społecznej, ekono-
micznej ani politycznej.
Największa organizacja polonijna - 
Centralna Reprezentacja Wspólnoty 
Brazylijsko-Polskiej (BRASPOL) 
działa w 334 miejscowościach w 16 
stanach Brazylii. Polonijni działacze 
zdają sobie sprawę z potrzeby zjedno-
czenia. Najważniejszymi wyzwania-
mi, obok braku poczucia jedności, dla 
Polonii są w Brazylii: zanik znajomo-
ści języka polskiego i zainteresowania 
działalnością polonijną wśród młode-
go pokolenia oraz brak masowego za-
angażowania w budowanie wizerun-
ku polskości i Polski.

Emigracja Polaków do Argentyny 
wyniosła - według obliczeń Uniwer-
sytetu Warszawskiego - około 230 
tys. osób. Polonia argentyńska w 
ogromnej większości należy do nie-
zamożnych warstw społeczeństwa. 
Polonia argentyńska cieszy się dobrą 
opinią Argentyńczyków. Dominuje 
wizerunek Polaków jako ludzi praco-
witych i uczciwych.
Większość licznych stowarzyszeń po-
lonijnych wchodzi w skład Związku 
Polaków w Argentynie (ZPA), konty-
nuującego ponad 100-letnie tradycje 
organizacji polonijnych w tym kra-
ju, w tym Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów. ZPA jest właścicielem 
tzw. Domu Polskiego, zabytkowego 
budynku w centrum Buenos Aires, 
gdzie działa Klub Polski, mieści się 
księgozbiór Biblioteki Polskiej im. I. 
Domeyki (największa polska bibliote-
ka w Ameryce Łacińskiej) i redakcja 
tygodnika "Głos Polski".

Podobnie jak w Brazylii, zasadni-
czym problemem w Argentynie jest 
starzenie się aktywnych działaczy 
oraz niewielkie zainteresowanie dzia-
łalnością na rzecz Polonii. Prioryteto-
wym zadaniem jest promocja nauki 
języka polskiego, ponieważ zanika 
jego znajomość wśród najmłodsze-

go pokolenia Polonii, na co zwraca 
uwagę Marta Bryszewska, wicepre-
zes Związku Polaków w Argentynie. 
Brak wykwalifikowanych nauczycieli 
pogarsza sytuację, a zatrzymanie na-
pływu nowych imigrantów z Polski 
w ostatnim półwieczu pozbawiło Po-
lonię kontaktu ze współczesną Polską 
i spowodowało zastój w budowaniu 
polskiej tożsamości.

W Urugwaju mieszka obecnie, we-
dług różnych szacunków, około 10-15 
tys. Polaków i osób polskiego pocho-
dzenia. Pierwsze organizacje polonij-
ne powstały tam w 1927 r., wśród nich 
działają do dziś m.in.: Towarzystwo 
Polskie im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, Zjednoczone Towarzystwo 
Polskie oraz Polska Misja Katolicka. 
Konsulem honorowym RP w tym 
kraju był Jan Kobylański, biznesmen 
i milioner, sponsor m.in. Radia Ma-
ryja, od 1993 r. szef katolickiej i kry-
tycznej wobec polskiego rządu Unii 
Stowarzyszeń i Organizacji Polskich 
w Ameryce Łacińskiej (USOPAŁ). 
Został odwołany w 2000 r. przez 
ówczesnego szefa MSZ Władysława 
Bartoszewskiego za antysemickie 
wypowiedzi i słowne ataki na pol-
skich ambasadorów w Ameryce Płd.
 Polacy na Litwie stanowią zgraną 

społeczność

Na Litwie mieszka prawie 300 tys. 
Polaków, którzy stanowią tam naj-
liczniejszą mniejszość narodową i 
są wyjątkowo zgraną społecznością. 
Zabiegają o zwrot ziem, pisownię 
nazwisk czy polską oświatę. Na tym 
tle nie brak konfliktów z litewskimi 
władzami. "Mimo wielu prób podzia-
łu naszej społeczności udało nam się 
zachować jedność" – powiedział PAP 
sekretarz Związku Polaków na Litwie 
Edward Trusewicz.

Główne skupisko Polaków to Wi-
leńszczyzna: rejon wileński i solecz-
nicki. W niektórych miejscowościach 
Polacy stanowią nawet 90 proc. 
mieszkańców. Ogółem, według ostat-
niego spisu ludności, stanowią oni 6,7 
proc. mieszkańców kraju.
Na Litwie działa około 100 szkół z 
polskim językiem nauczania, są pol-
skie przedszkola, działają polskie 
centra kultury, czy polskie zespoły 
artystyczne. Polacy są zrzeszeni w 
Związku Polaków na Litwie, w partii 
politycznej Akcja Wyborcza Polaków 
na Litwie; działają polskie organiza-
cje nauczycielskie, sportowe, mło-
dzieżowe, lekarskie - w sumie około 
30 organizacji społecznych.

IV Zjazd Polonii i Polaków Warszawa-Pułtusk
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W litewskim Sejmie Polacy mają 
trzech posłów, własnego przedsta-
wiciela w Parlamencie Europejskim 
- Waldemara Tomaszewskiego, a w 
siedmiu radach samorządowych - 63 
radnych.
Polacy na Litwie wskazują od lat na 
brak woli politycznej władz Litwy 
w rozstrzyganiu problemów polskiej 
mniejszości, co przyczyniło się do 
ochłodzenia ostatnio stosunków pol-
sko-litewskich. Głównymi problema-
mi, z jakimi borykają się Polacy na 
Litwie, są: zwrot ziemi na Wileńsz-
czyźnie, pisownia polskich nazwisk, 
dwujęzyczne tablice z nazwami ulic 
i miejscowości, w których większość 
stanowią Polacy oraz oświata polska, 
o której ostatnio jest najgłośniej.
Polonia w USA - liczna, zamożna, ale 
mało widoczna w życiu publicznym

W USA mieszka około 10 mln Polish 
Americans, czyli obywateli amery-
kańskich polskiego pochodzenia i 
nieustalona - choć na pewno znacznie 
mniejsza - liczba imigrantów bez oby-
watelstwa czy prawa pobytu. Główne 
skupiska Polonii to: Chicago, metro-
polia nowojorska, stany: Connecti-
cut, Pensylwania, Ohio, Michigan i 
Wisconsin. 10-milionowa Polonia 
amerykańska należy do najzamoż-
niejszych grup etnicznych. Wielu 
Amerykanów polskiego pochodzenia 
zajmuje wysokie pozycje w korpo-
racjach, administracji rządowej i na 
wyższych uczelniach.

W stosunku do swej liczebności i 
zamożności Polacy są jednak dość 
mało widoczni w życiu publicznym 
w USA, szczególnie w polityce. W 
ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat 
nastąpił tu nawet regres. Doradcą 
prezydenta ds. bezpieczeństwa naro-
dowego był Zbigniew Brzeziński, a 
sekretarzem stanu Edmund Muskie 
(rodowe nazwisko Marciszewski). 
Dziś w Kongresie czy administracji 
nie ma tak wpływowych osób pol-
skiego pochodzenia.
Niska aktywność amerykańskich Po-
laków na arenie publicznej osłabia ich 
siłę i wpływy jako grupy etnicznej. 

"Głównym problemem, jaki od lat tra-
pi Polonię, jest prawie zupełny brak 
przedstawicieli we władzach wszyst-
kich szczebli centralnych i samorzą-
dowych. W porównaniu z innymi, 
podobnymi wielkościowo grupami 
etnicznymi, Polonia amerykańska jest 
zbyt słaba, by oddziaływać skutecznie 
na politykę wewnętrzną i zagranicz-
ną. Przyczyną jest niechęć Polaków 
do udziału w życiu publicznym, np. 
uczestnictwa w wyborach" – twierdzi 
redaktor naczelny  "Dziennika Związ-
kowego" w Chicago, Piotr K. Doma-
radzki.

"Dziennik Związkowy" jest organem 
Kongresu Polonii Amerykańskiej, 
głównej organizacji Amerykanów 
polskiego pochodzenia. Kongres, 
założony w 1944 r., to w istocie fe-
deracja tysięcy mniejszych polskich 
organizacji, której trzonem jest Polish 
National Alliance (PNA, Polski Zwią-
zek Narodowy), towarzystwo ubez-
pieczeniowe i samopomocowe. Pre-
zes PNA tradycyjnie zostaje również 
prezesem KPA. Obecnie Kongresem 
kieruje Frank Spula.
Skuteczność działania KPA i całej Po-
lonii osłabiają podziały, spory i kłót-
nie. Starsze pokolenie Polonusów nie 
potrafiło znaleźć wspólnego języka z 
nowymi falami imigracji z Polski, a 
nawet z imigrantami z czasów Soli-
darności. W efekcie nowa generacja 
przybyszów z kraju nie uważa KPA 
za swoją reprezentację. "Polonia jest 
podzielona zarówno ze względu na 
czas przybycia do Ameryki, jak i daw-
ny zabór lub region pochodzenia, a 
wreszcie sympatie polityczne" – przy-
znaje Domaradzki.

 Polonia w Kanadzie - trochę niedo-
ceniana

Choć Polaków i osób pochodzenia 
polskiego w Kanadzie jest około 
miliona, co oznacza, że jeden na 34 
mieszkańców Kanady ma polskie ko-
rzenie, to Polonia bywa tam niedoce-
niania. Większość jej przedstawicieli 
mieszka w Toronto i okolicach tego 
największego miasta kraju.

Organizacji polonijnych w Kanadzie 
jest kilkadziesiąt. Do tego należy 
doliczyć polskie organizacje zawo-
dowe: inżynierów czy nauczycieli, 
kanadyjsko-polską izbę gospodarczą, 
organizacje studenckie, polskie kasy 
oszczędnościowo-kredytowe (credit 
unions), polskie szkoły, organizacje 
harcerskie, fundacje charytatywne i 
polskie kościoły różnych wyznań.
Aktywnie działają polskie stowarzy-
szenia młodych biznesmenów czy 
studentów. Środowiska biznesowe li-
czą na podpisanie umowy o wolnym 
handlu między Kanadą a Unią Euro-
pejską, widząc w tym szansę na roz-
wijanie działalności.

Polskie sprawy wykraczają poza 
środowisko polonijne. Na jednym z 
największych uniwersytetów kana-
dyjskich - Uniwersytecie Toronto - 
wykładana jest polonistyka. Widocz-
na jest też działalność Kanadyjskiej 
Fundacji Dziedzictwa Polsko-Ży-
dowskiego. Niektóre z organizacji po-
lonijnych zrzeszone są w Kongresie 
Polonii Kanadyjskiej. Obecna prezes 
KPK, Teresa Berezowska podkreśla, 
że Kongresowi zależy na tym, aby 
rząd kanadyjski liczył się z Polonią.
Polacy nie tworzą silnych grup naci-
sku i nie są mocno reprezentowani w 
kanadyjskim życiu politycznym. W 
ubiegłorocznych wyborach jednak 
do parlamentu federalnego wszedł 
pierwszy od ponad 140 lat polski imi-
grant. Władysław Lizoń reprezentuje 
partię konserwatywną w okręgu Mis-
sissauga East-Cooksville (na zachód 
od Toronto, mieszka tam wielu Pola-
ków). Z Polski emigrował najpierw 
do USA, potem do Kanady i przed 
karierą parlamentarną był preze-
sem Kongresu Polonii Kanadyjskiej. 
Pierwszym kanadyjskim parlamen-
tarzystą urodzonym w Polsce został 
w 1867 r. Alexandre-Edouard Kierz-
kowski, który pochodził z Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego.

Od wielu osób można przy tym usły-
szeć, że polscy politycy nie doceniają 
Kanady jako miejsca robienia biznesu 
i jednocześnie swoistego przyczółka 
do zdobywania rynku północnoame-
rykańskiego.
Konflikt pokoleniowy w brytyjskiej 
Polonii

Ton zorganizowanemu życiu Polonii 
w Wielkiej Brytanii nadaje stara emi-
gracja, głównie zbliżające się do wie-
ku emerytalnego dzieci powojennych 
emigrantów politycznych. Do kon-
fliktu pokoleń dochodzi na różnym 
tle. Duże znaczenie mają różnice w 
mentalności wywołane odmiennymi 
życiowymi doświadczeniami. Sta-
rzy emigranci w kontaktach z nowo 
przybyłymi odkrywają, że więcej 
mają wspólnego z brytyjskim środo-

wiskiem niż z Polakami z Polski. Od-
noszą się też z dezaprobatą do ich za-
chowania w miejscach publicznych.

Spór starej emigracji z nowymi imi-
grantami zaznaczył się w Stowarzy-
szeniu Polskich Kombatantów (SPK) 
- najstarszej powojennej organizacji 
społecznej założonej przez byłych 
wojskowych Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie. Doszło do rozłamu na 
tle forsowania przez zarząd planów 
sprzedaży domów kombatanta zaku-
pionych po wojnie ze zbiórek spo-
łecznych i likwidacji stowarzyszenia. 
Plany sprzedaży majątku zostały na 
razie wstrzymane, ale działają dwa 
wzajemnie nieuznające się zarządy 
SPK.
"Osoby gotowe do pracy społecznej 
można znaleźć wszędzie, choć nie za-
wsze nowo przybyli znajdują wspól-
ny język z polskim społeczeństwem 
już dawno tu zamieszkałym. Ale to 
tylko sprawa czasu, cierpliwości i 
dobrej woli" – uważa działacz polo-
nijny Wiktor Moszczyński z drugiego 
pokolenia emigracji, który został wy-
brany na prezesa SPK na nadzwyczaj-
nym zjeździe.

Kierownik wydziału konsularne-
go ambasady RP w Londynie Ire-
neusz Truszkowski w rozmowie z 
PAP przytacza pozytywne przykłady 
współpracy międzypokoleniowej w 
brytyjskiej Polonii. Wskazuje na Sto-
warzyszenie Techników, gdzie starzy 
działacze wychowali młode pokole-
nie następców i przekazali im odpo-
wiedzialność za organizację.
"O tym, że młodzi zapuszczają ko-

rzenie świadczy to, że na Wyspach 
rodzi się około 20 tys. polskich dzieci 
rocznie – ocenia Truszkowski. – Są 
tacy, którzy dobrze tu sobie radzą i 
asymilują się, ale są również ludzie 
żyjący w zawieszeniu, zainteresowa-
ni głównie zarobieniem pieniędzy, by 
wrócić i poprawić swoje warunki ma-
terialne w Polsce. Spora liczba żyje 
na dwa domy w dwóch krajach, ale 
coraz więcej jest przypadków ściąga-
nia żony i dzieci przez osoby będące 
tu już od jakiegoś czasu" – opowiada.

Z danych brytyjskiego Narodowego 
Urzędu Statystycznego wynika, że na 
około 1 mln Polaków mieszkających 
na Wyspach (z polskimi paszportami) 
614 tys. to stali rezydenci, wobec 531 
tys. w 2009 r. Imigranci to zwykle 
ludzie młodzi i wykształceni, często 
lepiej niż miejscowa siła robocza. 
Według danych ośrodka badawczego 
Centre for Economic Performance 
działającego pod auspicjami London 
School of Economics, Polacy sta-
nowią 9. proc. ogółu imigrantów w 
Wielkiej Brytanii, wyprzedzając Hin-
dusów (8,9 proc.) i Pakistańczyków 
(6 proc.).

fot: Zofia Wojciechowska- IV Zjazd 
Polonii i Polaków z Zagranicy War-
szawa 24 sierpnia 2012

Autor : Janusz Szlechta
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Zofia Wojciechowska

W kulisach IV Zjazdu Polonii i 
Polaków z Zagranicy można było 
usłyszeć przeróżne opinie.  Przewa-
ża zdanie, że jedność celów Polaków 
pozostających poza granicami kraju 
oraz rządu polskiego może być trudna 
do osiągnięcia. Obecna sytuacja jaka 
nastąpiła  po przejęciu przez MSZ od 
Senatu środków finansowych, niesie 
w sobie wiele niebezpieczeństw dla 
aktywności Polaków mieszkających 
poza krajem. Złożoność sytuacji po-
większają problemy wynikające z 
zaszłości historycznych i nie przepro-
wadzenie lustracji.

 Na Zjeździe Polacy z zachodu złożyli  
wniosek o przyjęcie uchwały zjazdo-
wej w brzmieniu:

"IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagra-
nicy apeluje do sumień i moralności 
osób, które w przeszłości współpra-
cowały z instytucjami PRL w celu 
osłabienia wysiłków Emigracji Nie-
podległościowej walczącej o wolność 
kraju, aby dobrowolnie wycofały się 
ze zorganizowanego życia Polonii." 

Uchwala nie została podjęta.

Natomiast Polacy ze wschodu przed-
stawili List Związku Polaków na Bia-
łorusi, adresowany do Polonii świata 
podpisany przez polskie organizacje. 
Pani Hanna Paniszewa pełniącą obo-
wiązki prezesa Związku Polaków na 
Białorusi sygnalizuje, że nie wszystko 
jest zgodne z deklaracjami Minister-
stwa Spraw Zagranicznych o dobrej 
współpracy.  

Delegaci Związku Polaków na Biało-
rusi - największej polskiej organizacji 
pozarządowej, która po delegalizacji 
przez władzę Republiki w roku 2005 
zmuszona jest pracować w warun-
kach "nieuznawania" przez państwo 
twierdzą, że zostali „porzuceni” przez 
polski rząd.

Do najbardziej drastycznych nale-
żą fakty: pożałowanie przez resort 
Radosława Sikorskiego trzystu euro 
polskim harcerzom na Białorusi na 
wydawanie gazetki. Kolejny przy-
kład: tysiąc innych dzieci czekało 
przez całe lato na obiecaną wyciecz-
kę do Ojczyzny. Rodzice wykupili 
dla nich wizy oraz ubezpieczenia, 
wszyscy zostali zawiedzeni w swych 
nadziejach. Polacy na Białorusi mają 
szereg zastrzeżeń do rządu polskiego, 
najważniejsze z nich Związek ujmuje 
w sześciu punktach:

1. Skreślenie wniosków o dotację na 
kulturę i dziedzictwo narodowe oraz 
pomoc charytatywną,

2. Opóźnienia i redukcja dotacji na 
wszystkie media polskie,

3. Brak dofinansowania na utrzy-
manie struktur organizacji polskich 
szkół,

4. Brak rzetelnych i terminowych in-
formacji z MSZ,

5. Odrzucenie przez MSZ ponad 
75 proc. wniosków, które stanowiły 
kontynuację i podstawę programową 
działalności organizacji polskich na 
wschodzie,

6. Upolitycznienie i uzależnienie od 
polskich przedstawicielstw, co budzi 
niepokój władz państwowych.

Zjazd zakończył swoje obrady. Pra-
wie 300 delegatów, często z najdal-
szych zakątków świata, takich jak 
Australia, Nowa Zelandia, RPA, Ka-
nada, Kazachstan, Syberia wróci do 
swoich domów. Wśród podarunków 
przygotowanych  przez organizato-
rów znajduje się torba, a w niej notes, 
w którym  na każdej z kartek wydru-
kowane są słowa

"...by czuć się Polakiem" - to sformu-
łowanie z kazań Jana Pawła II  i hasło 
tegorocznego zjazdu, które  w dzisiej-
szych realiach nabiera nowego wręcz 
ironicznego sensu. 

 Zofia Wojciechowska

Kresowy Serwis Informacyjny
Program Pomost Radio Wnet
http://www.radiownet.pl/publikacje/
zjazd-polonii-i-polakow-z-zagranicy

Zdecydowany protest przeciwko na-
ruszaniu praw człowieka i dyskrymi-
nowaniu Polaków na Białorusi, a tak-
że sprzeciw wobec sposobu realizacji 
finansowania programów polonijnych 
przez MSZ - to główne kwestie poru-
szane podczas IV Zjazd Polonii i Po-
laków z Zagranicy, który w niedzielę 
zakończył się w Pułtusku.

Na zakończenie obrad przedstawiono 
przyjęte przez Zjazd uchwały i apele. 
W jednej z przyjętych przez aklama-
cję uchwał wyrażono "zdecydowany 
protest przeciwko naruszaniu praw 
człowieka i dyskryminowaniu człon-
ków Związku Polaków na Białorusi".

Uczestnicy Zjazdu zaprotestowali 
też przeciw uchwaleniu przez Sejm 
Republiki Litewskiej ustawy pogar-
szającej możliwości nauczania języ-
ka polskiego oraz poparli działania 
Macierzy Szkolnej i Związku Pola-
ków na Litwie na rzecz "odzyskania 
należnych im praw". Jednocześnie 
Zjazd wyraził ogromne uznanie na-
uczycielom polonijnym, duchownym 
oraz organizatorom szkolnictwa za 
ich "zaangażowanie w zachowanie 
języka polskiego, tożsamości naro-
dowej i wary w polskiej diasporze na 
świecie".

W dokumentach przyjętych podczas 
Zjazdu, jego uczestnicy podkreślili, 
że "z najwyższym niepokojem" przy-
jęli informacje o sposobie realizacji 
przez MSZ pomocy na rzecz Polaków 
za granicą. To zadanie zostało przeka-
zane do resortu spraw zagranicznych 
z Senatu, który opiekował się Polonią 
od ponad 20 lat. Uczestnicy Zjazdu 
zwrócili się do sejmowej Komisji 
Łączności z Polakami za Granicą oraz 
do senackiej Komisji Spraw Emi-

gracji o "szczególne monitorowanie 
działań MSZ" w zakresie realizacji 
przez resort pomocy na rzecz Pola-
ków za granicą.

Delegaci zaapelowali też do parla-
mentu o nową ustawę repatriacyjną 
opartą na projekcie Obywatelskiego 
Komitetu "Powrót do Ojczyzny". 
"Uchwalenie tej ustawy stanowiłoby 
częściowe naprawienie krzywd do-
znanych przez rodaków, a także było-
by hołdem oddanym jej inicjatorowi, 
prezesowi Stowarzyszenia +Wspól-
nota Polska+ Maciejowi Płażyńskie-
mu, który zginął pod Smoleńskiem" 
- czytamy w uchwale.

Autorzy projektu ustawy proponują, 
by przełożyć ciężar odpowiedzial-
ności za repatriację z samorządu na 
administrację rządową. Zgodnie z 
projektem, MSW miałoby przygoto-
wać mieszkania, do których mogliby 
przyjeżdżać repatrianci. Przez pierw-
sze 3 lata pobytu w Polsce repatrian-
tom przysługiwałoby świadczenia 
pieniężne, analogiczne do tego, jakie 
wypłacane jest cudzoziemcom prze-
bywającym w Polsce.

Zjazd zaapelował do władz RP i or-
ganizacji polonijnych o propagowa-
nie i obronę pozytywnego wizerunku 
Polski i Polaków w świecie. Postuluje 
też, by MSZ zdecydowanie reago-
wał na wszystkie przypadki depre-
cjonowania w światowych mediach 
autorytetu głowy państwa polskiego. 
Postulaty te to owoc prac komisji ds. 
obrony dobrego imienia Polski i Pola-
ków, która działała w ramach Zjazdu.

Jego uczestnicy zaapelowali także do 
organów władzy państwowej, by na-
leżycie upamiętniały rocznice zbrodni 
wołyńskiej, dokonanej na Polakach 

przez UPA. "Dla zachowania prawdy 
historycznej należy mówić otwarcie 
o zbrodni ludobójstwa na Wołyniu" 
- podkreślono w dokumencie Zjazdu.

Zwrócono się w nim także do władz 
RP i polskich placówek dyploma-
tycznych o "lepszą współpracę z or-
ganizacjami polonijnymi broniącymi 
dobrego imienia Polski i Polaków". 
"Zjazd apeluje do władz polskich i 
organizacji polonijnych o podjęcie 
wszelkich inicjatyw w celu upamięt-
niania i pielęgnowania miejsc pamięci 
narodowych i świadectw dziedzictwa 
kulturowego na obczyźnie" - czytamy 
w stanowisku.
Przedstawiciele Polonii oraz świa-
ta polityki i Kościoła rozmawiali o 
oświacie, duszpasterstwie, sytuacji 
nowej emigracji oraz o zasadach fi-
nansowania programów polonijnych. 
Zjazd przechodzi już do historii ale 
praca pozostaje. Zacytujmy więc 
fragment wiersza, który przytoczyła 
na otwarciu Zjazdu Helena Miziniak, 
przewodnicząca Komitetu Organiza-
cyjnego IV Zjazdu Polonii i Polaków 
z Zagranicy, wiceprezes Rady Polonii 
Świata.

Maria Konopnicka pisała: A jak ciebie 
kto zapyta:

Kto ty taki, skąd ty rodem?
Mów, żeś z tego łanu żyta,
Żeś z tych łąk, co pachną miodem.
Mów, że jesteś z takiej chaty
Co piastową chatą była,
Żeś z tej ziemi, której kwiaty
Gorzka rosa wykarmiła.

Opracowanie Zofia Wojciechowska,
współpraca Nowy Dziennik
www.nowydziennik.com 

W kulisach Zjazdu…
AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

http://www.radiownet.pl/publikacje/zjazd-polonii-i-polakow-z-zagranicy
http://www.radiownet.pl/publikacje/zjazd-polonii-i-polakow-z-zagranicy
http://www.nowydziennik.com
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XII RAJD KATYŃSKI - TRASA
XII Rajd Katyński potrwa trzy tygodnie, podczas których odbędzie się wiele niezwykłych i wzruszających spotkań z 

Polakami mieszkającymi na Kresach Rzeczypospolitej. Motocykliści mają do pokonania ponad 6 tys. kilometrów przez 
tereny: Polski, Litwy, Białorusi, Rosji i Ukrainy:

• 1.09.2012 (sobota) –Warszawa – Ostrów Mazowiecka – Narewka – Hajnówka. - godz. 10:00 - Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego. START

• 2.09.2012 (niedziela) – Hajnówka – Suchowola – Okopy – Mariampole – Kowno - Wędziagoła – Kiejdany – Mejszagoła – Wilno.

• 3.09.2012 (poniedziałek) - Wilno - Glinciszki - Pikiliszki - Zułów - Powiewiórka - Podbrodzie - Rudomina - Czarny Bor - Ponary - Rossa – Ostra Brama. 

• 4.09.2012 (wtorek) - Wilno – Miedniki - Oszmiana –Lida – Krupowo – Surkonty – Grodno. 

• 5.09.2012 (środa) – Grodno – Roś – Wołkowysk – Słonim – Baranowicze – Zaosie. 

• 6.09.2012 (czwartek) – Zaosie – Świteź – Nowogródek – Naliboki – Wołożyn – Bogdanowo.   

• 7.09.2012 (piątek) – Bogdanowo – Mińsk – Kuropaty – Chatyn– Lenino.

• 8.09.2012 (sobota) – Lenino – Smoleńsk – Katyń.

• 9.09.2012 (niedziela) – Katyń.

• 10.09.2012 (poniedziałek) – Katyń - Kłuszyn – Miednoje.

• 11.09.2012 (wtorek) – Miednoje – Moskwa.

• 12.09.2012 (środa) – Moskwa – Kozielsk – Kursk.

• 13.09.2012 (czwartek) – Kursk – Charków.

• 14.09.2012 (piątek) – Charków – Kijów – Bykownia.

• 15.09.2012 (sobota) – Kijów – Żytomierz – Berdyczów – Winnica.

• 16.09.2012 (niedziela) – Winnica – Brahiłów – Chmielnik – Latyczów – Bar.

• 17.09.2012 (poniedziałek) – Bar– Kamieniec Podolski. 

• 18.09.2012 (wtorek) – Kamieniec Podolski – Chocim – Okopy Św. Trójcy – Jazłowiec.

• 19.09.2012 (środa) – Jazłowiec – Dytiatyń – Huta Pieniacka.

• 20.09.2012  (czwartek) – Huta Pieniacka – Zadwórze – Malechów - Lwów-Brzuchowice.

• 21.09.2012 (piątek) – Lwów.

• 22.09.2012 (sobota) – Lwów – Żółkiew – Warszawa. - godz. 18:00 - Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego. ZAKOŃCZENIE RAJDU

W XII Rajdzie Katyńskim wezmą udział także polscy harcerze z Wilna na czele  z hm. Ks. Dariuszem Stańczykiem. 
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Konrad Rękas
 
Korespondencja z Ukrainy wschod-
niej.  

Organizacja „Оплот” zorganizowa-
ła w dawnej stolicy Ukrainy wysta-
wę piętnującą zbrodnie UPA i kola-
borację tej organizacji z Niemcami 

hitlerowskimi.  
- Naszym celem jest też ostrzeżenie 
Ukraińców przed głosowaniem na 
partie opozycyjne, których celem 

jest gloryfikowanie zbrodniarzy z 
OUN-UPA – wyjaśniał Eugeniusz 
Żylin, lider „Оплотa” („Opoki”) w 
Charkowie. Wystawa była dwukrot-

nie niszczona, sprawców napadów 
udało się jednak zatrzymać. Wywo-
dzili się miejscowych kręgów szali-
kowskich.  Organizatorzy wystawy 
podkreślili też, że opowiadają się za 
jak najszybszym zniesieniem wciąż 
obowiązującego dekretu prezydenta 
Juszczenki określający członków 
OUN-UPA jako „bojowników o 
wolność Ukrainy”. - Nie jesteśmy, 
jak nam się zarzuca, przeciw pry-
watnemu śpiewaniu pieśni żołnier-
skich. Ale już publiczne wykonywa-
nie utworów naruszających czyjeś 
prawa czy przekonania winno być 
uregulowane. Przede wszystkim 
zaś nie może być mowy o upraw-
nieniach kombatanckich dla wal-
czących w szeregach UPA czy Waf-
fen-SS – zaznacza Żylin.  Wystawa 
składa się z 16 plakatów, wymierzo-
nych w heroizację OUN-UPA. Au-
tor wystawy - fotograf i projektant 
Aleksander Rosławiec tłumaczył, że 
chciał nie tylko pokazać zbrodnie 
UPA, ale wskazać czym różnili się 
jej członkowie choćby od żołnie-
rzy Armii Czerwonej. Większość 

materiałów pochodzi z polskich 
archiwów i dokumentuje zbrodnię 
ludobójstwa dokonaną na Polakach.  
Wystawa ma zostać pokazana tak-
że w kolejnych miastach Ukrainy 
– oczywiście o ile uda się znaleźć 
środki na zapewnienie im ochro-
ny. Akcja związana jest z trwającą 

na Ukrainie kampanią wyborczą i 
równolegle deprecjonuje neo-ban-
derowców z koalicji Frontu Zmian 
– Batkiwszczyzny  oraz Swobody. 

KR
Za blogiem ks. T. Isakowicza-Zale-
skiego.

Przeciw UPA w Charkowie   2012-08-19

Redakcja

W środę 15 sierpnia 2012 r. przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza od-
była się uroczysta odprawa wart z 
okazji Święta Wojska Polskiego.
 
W uroczystej odprawie wart przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza, po-
łączonej z apelem pamięci, udział 
wzięli prezydent, premier oraz inni 
przedstawiciele najwyższych władz 
państwowych i wojskowych. Wcze-
śniej w katedrze polowej odprawio-
na została msza za ojczyznę. Biskup 
polowy Józef Guzdek podczas ho-
milii miedzy innymi (…) podkreślił, 
że obowiązkiem narodu jest pamięć 
o bohaterach walk niepodległościo-
wych - kombatantach i weteranach. 
- Parafrazując znane słowa można 
powiedzieć, że naród, który nie pa-
mięta o swoich żołnierzach, nie ma 
przed sobą przyszłości - wskazywał.
 ( Fragment materiału  z http://www.
tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/
czolem-zolnierze-czolem-panie-
prezydencie-apel-i-swieto-wojska-
na-pl-pilsudskiego,271110.html#fo-
rum )

Większość z nas oglądała to wyda-
rzenie na żywo i niestety z przykro-
ścią zauważyliśmy, że  w apelu po-
ległych znowu zabrakło Obrońców 
Kresów Wschodnich!!  
Dlatego właśnie w tym miejscu pu-
blikujemy protest nadesłany przez 
rzecznika Kongresu Kresowian Da-
nutę Skalską. 

Szanowni Państwo!

My, zwykli obywatele państwa pol-
skiego, mieniącego się państwem 
demokratycznym, a tym samym 
pluralistycznym państwem prawa, 
a będący jego suwerenem;  zrzesze-
ni w Światowym Kongresie Kre-

sowian i Związku Wypędzonych z 
Kresów Wschodnich oraz innych 
podobnych organizacjach Kreso-
wych, obejrzeliśmy w tzw. „telewi-
zji polskiej” transmisję z obchodów 
Święta Wojska Polskiego, w trakcie 
których miał miejsce „Apel Pole-
głych”. I ponownie,  jak w ubie-
głym roku  - tym razem nie wspo-
mniano ani słowem o bohaterskich 
obrońcach Lwowa - polskich „Or-
lętach” ani o bohaterskich obroń-
cach Zadwórza - Polskich Termopi-
li.                                                                                                                                                                  
 Po naszej ubiegłorocznej interwen-
cji u Ministra Obrony Narodowej, 
Pana Siemoniaka, otrzymaliśmy list 
z przeprosinami w tej sprawie wraz 
z zapewnieniami, że to się więcej 
nie powtórzy. Wspomniano przy 
okazji, że treść ubiegłorocznego 
„Apelu Poległych” była uprzednio 

szeroko konsultowana, lecz w efek-
cie tych konsultacji nie było miej-
sca na wspomnienia o bohaterskich 
Polakach z Kresów. Mamy  nadzie-
ję, że te konsultacje nie wyglądały 
tak jak konsultacje prezesa KRRiT 
Dworaka w sprawie dopuszczenia 
Telewizji Trwam do multipleksu 
cyfrowego. Wówczas, czyli w ubie-
głym roku, uznano to za błąd bądź 
przeoczenie i zapewniano, że to się 
więcej nie powtórzy, wykluczając 
tym samych złą wolę. W obliczu 
ponownego przeoczenia tych fak-
tów w tym roku, zadajemy sobie 
pytanie, czy aby o tym ponownym 
pominięciu nie zadecydowała jed-
nak zła wola. Nam obywatelom nie 
chodzi o to, by Pan Minister co roku 
przepraszał za niewłaściwe wypeł-
nianie swoich obowiązków, lecz o 
to, by właściwie działał, tzn. kom-

petentnie i zgodnie z przepisami 
prawa. Kresy była częścią Polski, a 
tylko piąty bezprawny rozbiór Pol-
ski w Teheranie i Jałcie odebrał te 
ziemie Polsce.
Za walkę o słuszną sprawę spotka-
ła Polskę niesłuszna kara. Polskę 
ograbiono z jej ziem, które były 
jej częścią od wielu wieków, a tyl-
ko dlatego, że rasistom z Zachodu i 
Wschodu tak się podobało. Nie wol-
no zapominać o tym, że na Kresach 
żyli od wieków bohaterscy Polacy, 
którzy walczyli o swoją godność, 
wolność i niepodległość. Jest dla 
nas sprawą wręcz niezrozumiałą, że 
rząd Polski tego nie widzi ani nie 
czuje. Jaki to polski rząd, który nie 
rozpoznaje istotnych spraw z zakre-
su polskiego interesu narodowego? 
Pojawia się zatem pytanie, czy jest 
on polskim rządem, czy tylko fasadą 

ukrywającą antypolskie interesy.
W takiej sytuacji musi się liczyć z 
konsekwencjami, jakie mu przygo-
tujemy w odpowiedzi na te niecne 
czyny. Jeszcze Polska nie umarła 
póki my żyjemy! I to niech sobie 
dobrze zapamiętają decydenci, bo 
dzień gniewu jest coraz bliższy. 
Prosimy przeto o tym pamiętać, że 
Polska ma być Polską, a  Pan, Pa-
nie Ministrze, ma być sługą, a nie 
panem tego narodu. A jak Pan tego 
nie rozumie, to proszę poddać się do 
dymisji i opuścić ten kraj. Kiedyś 
takich ludzi skazywano na banicję 
i chyba warto wrócić do tej dobrej 
tradycji.

Józef Sadowski
Związek Wypędzonych z Kresów 
Wschodnich

Apel Poległych w Święto Wojska Polskiego 
15 sierpnia 2012 r a Obrońcy Kresów.
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Zofia Wojciechowska

 Czasami brak jest słów, brak czasu 
albo chwili na zatrzymanie. Teraz 
minuty i godziny nabierają zna-
czenia, ożywają w innej przestrze-
ni. Nie mam wiele możliwości by 
pokazać czym może być niezwy-
kłość kresowej duszy, ale te słowa 
chcę dziś przekazać, obrazując czar 
wydarzenia i miejsca które można 
znaleźć z dala od Wielkiej Ojczy-
zny-  to Coś bardzo nieuchwytne a 
jednak namacalne na tyle, że można 
tego dotknąć, by poczuć jak żywo 
bije serce Kresów. Festiwal z kre-
sowa duszą i czarem niezwykłych 
kobiet. Dziś opowieść kresowianki, 
dyrektor Centrum Kultury Polskiej 
w Wilnie- kobiety nadzwyczajnej, 
która uraczyła nas kresową wieczor-
nicą. Zachwyciła i ujęła czarem…
Apolonia Skakowska…

 "Czar" 18 Festiwalu Kultury Kre-
sowej w Mrągowie to obecność 
Primadonny Opery Światowej  pani 
prof. Teresy Żylis- Gara. Córka zie-
mi wileńskiej, dziecko uroczego 
Landwarowa pod Wilnem, jednego 
z najbardziej zaludnionych miaste-
czek (12 tys. mieszkańców, 16 km 
pod Wilnem, 9 km od Trok), z pa-
łacem polskiego arystokraty Józefa 
Tyszkiewicza, z polską szkołą im. 
Henryka Sienkiewicza. Jest tam 
kościół PW Zwiastowania NMP, 
któremu pani prof. Żylis- Gara 
ufundowała organy wykonane w 
Niemczech po długiej nieobecno-
ści na Ojcowiźnie (1946 - 1999) 
aby zastąpić stare, które już potrze-
bowały " odejścia na emeryturę". 

W tym kościółku pani Teresa Żylis- 
Gara wraz z rodzicami śpiewała w 
chórze kościelnym jako 12 -letnia 
dziewczynka. 
To było jej pierwsze zetkniecie z 
wokalistyką. Los rodzinę Żylisów 
- jako repatriantów zaprowadził do 
" Wielkiej Ojczyzny"  do miasta 

Łódź. Stąd rozpoczęła się droga 
wielkiej kariery, która zawiodła ją 
na największe i najsłynniejsze sce-
ny opery światowej. Zdobywając 
podziw i uznanie talentu- geniusza, 
pierwszej najlepszej śpiewaczki 

Wielkiej Primadonny !!!
 Tęsknota, nostalgia, miłość do kra-
ju lat dziecinnych drążyły myśli i 
serce, aby po długich latach cho-
ciaż na jedno mgnienie znaleźć się 
w kraju lat dziecinnych - na Ojco-
wiźnie. Stało się  ! Rok 1999 ! To 
jedno mgnienie okazało się szczę-

śliwe !!! Do Landwarowa co dwa 
lata przyjeżdża pani Teresa już jako 
Primadonna Opery Światowej, jako 
profesor wokalistyki, jako geniusz, 
jako arystokratka słowa, ducha, 
serca. Jako kapłanka i Ambasador 
Kresowiaków, jako ludzki czar... " 
Kocham swój kraj, gdzie kwitną ka-
czeńce, gdzie wodne lilie na falach 
Wilii witają wiosnę panieńskim ru-
mieńcem. Wybuchem pędów mło-
dej zieleni cieszy się niebo, ziemia 
i woda, a w Landwarowie przy 
małej uliczce zakwitła wiśnia jak 
panna młoda. Malwy przy domach 
w równych szeregach śpiewają pie-
śni weselne, na kwiatach nasturcji 
prowadzą rozmowę roje pszczół 
elokwentnych. Tu młodość i mi-
łość, szczęście i błogość śpiewają 
jednym tonem, tu pierwsza jaskół-
ka wyfrunęła do lotu, dla której za-
brzmiały sławy dzwony ! Tu moja 
ojczyzna, tu moja polszczyzna, tu 
jest prawdziwy raj, kocham tak 
bardzo maleńką ojczyznę, rodzinny 
piękny kraj" – piękną polszczyzną 
pisze Apolonia Skakowska

Czar Miasta Mrągowo : uprzej-
mość, uśmiech, serdeczność, pra-
cowitość, gościnność, solidarność, 
szacunek dla Kresowiaków, ciepła 
i życzliwa atmosfera... z  fenome-
nalną panią Burmistrz Otolią Sie-
mieniec na czele. To ona dała życie 
w 1995 roku Festiwalowi Kultury 
Kresowej w Mrągowie ! Ona stale 
czuwa nad losem „ swojego dziec-
ka” dzięki jej inicjatywie i prag-
matyzmowi w ciągu 9 miesięcy 
została wybudowana nowa według 
nowoczesnych wymóg estrada w 
przepięknym zakątku na miejscu 
starej sceny nad jeziorem Czos.  
Ona, nie naruszając uroku starówki 
odmłodziła ją, nadając uroku przez 
„zabiegi kosmetyczne”, opasując 
wieńcem nowoczesnych hoteli, ka-

wiarni, placów zabaw dla dzieci. 
Ona wzbudziła miłość mieszkań-
ców do polubienia miasta poprzez 
dbanie  o jego czystość i kulturę 
osobistą na ulicach miasta. Miasto 

jest w zenicie swego rozkwitu i to 
jest- czar.
- Tak postrzegają nas kresowiacy, 
przyjeżdżają od 18 lat do mojego 
miasta rodzinnego, chodzę wśród 
nich z mikrofonem i nagrywam 
fragmenty życiorysów - są to za-
wsze niezwykłe historie… Pisząc co 
roku o nich chcę zaczarować taj jak 

oni Kresami świat cały - jeśli będę 
mogła zdobyć dla Kresowiaków i 
naszego Festiwalu Kultury Kreso-
wej nowych przyjaciół będę tym 
zaszczycona. Spełniam tym samym 

ich życzenie- bo oni pragną byśmy 
nie zapomnieli, że oni tam są także 
dla nas z dala od Wielkiej Ojczyzny- 

Pozdrawiam, 
urodziłam się w Mrągowie w kreso-
wej rodzinie…
Zofia Wojciechowska

Czar Kresowej Duszy
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  Bożena Ratter. 

W wiadomościach radiowych usły-
szałam, iż władze nie pomogą w 
zorganizowaniu kolonii polskim 
dzieciom z Syberii. Polskie dzieci na 
Syberii to potomkowie Polaków, któ-
rzy zostali pozbawieni rodzin, domu i 
majątku, niegdyś przez cara a później 
przez bolszewików i komunistów, 
i wywiezieni w głąb Rosji. Zesłani 
przez cara, układali sobie życie i dzia-
łali tam, jako „cywilizatorzy”(Miłosz 
Cz. Rodzinna Europa). „Syberia na-
zwana jest przez niektórych uczonych 
przybraną ojczyzną Polaków, a to za 
sprawą tych naszych rodaków, którzy 
zapisali się na kartach historii, jako 
jej niestrudzeni badacze, odkryw-
cy wielu jej tajemnic czy piewcy jej 
niezwykłego piękna”( z publikacji 
Archiwum PAN). Benedykt Tadeusz 
Nałęcz Dybowski, odbył studia me-
dyczne i przyrodnicze w Dorpacie i 
we Wrocławiu a na Uniwersytecie w 
Berlinie uzyskał doktorat w zakresie 
medycyny, w 1884 roku mianowany 
profesorem na Uniwersytecie Lwow-
skim. Skazany  w 1864 roku  na 12 
lat katorgi i przymusowego osiedlenia 
najpierw w Irkucku,  potem w Kał-
tuku, uhonorowany został Złotym 
Medalem Cesarskiego Rosyjskiego 
Towarzystwa Geograficznego za pra-
cę nad fauną i florą Bajkału oraz Or-
derem św. Stanisława i tytułem radcy 
dworu za działalność na Kamczat-
ce.              Jan Czerski, pochodził z ro-
dziny ziemiańskiej, zamieszkałej koło 
Witebska. Za udział w powstaniu, w 
1863 roku,  tuż przed maturą, został 
wywieziony na Syberię. Utrzymywał 
się z udzielania lekcji, dzięki pomocy 
innych Polaków rozpoczął badania 
geologiczne ziem wzdłuż traktu sybe-
ryjskiego. Otrzymał nagrodę w Bolo-
nii za opisanie budowy geologicznej 
jeziora Bajkał, jego imię noszą: Góry 
Czerskiego-jedno z największych 
pasm górskich na Zabajkaliu, Pik 
Czerskiego-szczyt w górach Chamar-
-Daban, Kamień Czerskiego i Prze-
łęcz Czerskiego. Zmarł w łodzi pod-
czas ekspedycji wzdłuż rzeki Ałdan, 
ekspedycję kontynuowała żona i syn. 

Narcyz Wojciechowski, 27 kwietnia 
1867roku, w aresztanckim chałacie, 
z 40 kopiejkami przybył do wsi Sa-
gajskoje okręgu minusińskiego. Po-
czątkowo pracował na roli, później 
objął funkcję zarządcy u właściciela 
parowego młyna. Praca była ciężka, 
po 21 godzin na dobę. Gdy zarobił 
500 rubli, część z nich wysłał rodzinie 
i przeniósł się do Minusińska. Tutaj 
uzyskał posadę zarządcy w fabryce 
Gusiewa, a więc gorzelni, fabryki 
sody i huty szkła-jednego z najwięk-
szych przedsiębiorstw w guberni jeni-
sejskiej. Szukał też złota, był aktyw-
nym działaczem społecznym, swoim 
wkładem pieniężnym i przykładem 
przyczynił się do budowy kościoła 
parafialnego, pełnił funkcję prezesa 
stowarzyszenia wydobywców złota, 
był sprawozdawcą na zebraniach do I 
Dumy Państwowej i na uroczystości 
50-lecia uwolnienia włościan z pod-
daństwa. Na podstawie jego wspo-
mnień, Igor Newerly napisał oddziel-
ny rozdział w powieści „Wzgórze 
błękitnego snu”. (Sergiusz Leończyk, 
potomek polskich zesłańców).  Zesła-
ni przez „sąsiadów”, bolszewików i 
komunistów z NKWD i UB nie mieli 
takiego szczęścia. Wypędzani na ogół 
nocą, zostawiali wszystko i jedynie 
w ubraniu, często w najgorsze mro-
zy, wywożeni bydlęcymi wagonami 
i skazani na katorżniczą pracę. Umie-
rali nawet w kolejce po łyżkę strawy, 
z wycieńczenia i głodu. Ich zwłoka-
mi wypełniano pobocza Kanału Bia-
łomorskiego i zalewano betonem. 
Zesłańcy, realizując plany Stalina, 
budowali również drogę M56, najnie-
bezpieczniejszą drogę świata czy ma-
gadański trakt. To strategiczna droga 
Jakucji, eksploatowana na okrągło, 
łączy Jakucję z Morzem Północnym. 
Mieszkaniec Jakucji, Celestyn Ciuch-
ciński, syn zesłanego w 1943 roku, 
pamięta opowieści ojca o tym, jak 
budował, jako 14-letni chłopiec, tę 
„drogę śmierci”( nazwaną tak  przez 
mieszkańców ). 14-letni chłopak zo-
stał uznany za wroga narodu i zesłany 
do budowy magadańskiego traktu za 
to, że jego ojciec (dziadek Celestyna) 
został w 1938 roku rozstrzelany.

Tysiące ludzi zmarło na tej drodze, 
gdy ktoś padał z wycieńczenia nikt 
tym się nie interesował, przyjeżdżał 
traktor i zasypywał ciało. Praca była 
potwornie ciężka, wykonywana przez 
ludzi z łagru skazanych na śmierć. 
Żyli w okropnych warunkach, byli 
głodni, nie mieli odpowiedniej odzie-
ży a temperatura sięgała -70 stopni C, 
prace wykonywali ręcznie. „Można 
sobie wyobrazić jak było im ciężko, 
to był straszny łagier stworzony przez 
sowiecką władzę. Nigdzie nie ma 
takiego cmentarza jak ten magadań-
ski trakt, to jedyny taki cmentarz na 
świecie. Najdziwniejsze jest to, że ta 
droga została tak starannie i dobrze 
zrobiona, że służy do dzisiaj. Inne 
drogi były już wielokrotnie przerabia-
ne i naprawiane” -słowa z dokumen-
talnego filmu o współczesnej Syberii. 
Do dzisiaj w Jakucji używany jest 
słownik jakuckiego języka, autor-
stwa Polaka, carskiego zesłańca z 
1879 roku, Edwarda Piekarskiego. W 
1907 roku ten językoznawca i etno-
graf otrzymał Złoty Medal Cesarskiej 
Akademii Nauk za badania nad kultu-
rą Jakutów i Tunguzów. Mieszkał w 
jurcie wybudowanej dla niego przez 
mieszkańców, pracował przy świecy, 
w skromnych warunkach, a tak wie-
le dokonał. Nie on jeden. Spuścizna 
Edwarda  Piekarskiego znajduje się 
w Archiwum Rosyjskiej Akademii 
Nauk w Petersburgu. W Jakucji jest 
„Pomnik pamięci Polaków, ofiar ze-
słań XVII-XIX wieku i masowych 
represji XX wieku a także wybitnych 
badaczy jakuckiej ziemi”( napis z jed-
nego z wielu pomników w Jakucji).  
Polskie dzieci na Syberii są potomka-
mi kiedyś zamożnej inteligencji, która 
pozbawiona własności i majątku, ze-
słana na Syberię, w ciężkich warun-
kach, wykorzystywała swój poten-
cjał intelektualny, przedsiębiorczość, 
wrażliwość i odnosiła sukcesy. Wy-
mienione wyżej cechy są dziedziczne, 
dla dobra nas wszystkich powinniśmy 
przyjąć potomków Polaków z otwar-
tymi rękoma. Szczyćmy się nimi i 
ich przodkami, naszymi znakomity-
mi Polakami, którzy często znani są 
światu, a nie współczesnym Polakom. 

A to wskutek polityki establishmentu 
PRL, prowadzonej przez ¾ wieku. A 
światu przypominajmy, iż te wszyst-
kie znakomitości to POLACY!  Wy-
bieramy rządzących spośród tych, 
którzy odziedziczyli wiedzę i metody 
zarządzania stosowane w PRL, czyli 
prokomunistyczne. Nie wiedzą jak 
wspierać przedsiębiorczość, utalen-
towanych i pomysłowych młodych, 
dbać o edukację, rozwój nauki, nie 
znają pojęcia filantropii i odpowie-
dzialności za społeczeństwo ani za 
swoje czyny. Nie wiedzą jak dbać o 
wizerunek Polski. Łatwo sprzedają 
czy kupują to, co nie ich i co kiedyś 
zostało bezprawnie zabrane innym.  
Może należy przekazać potomkom 
tych, którzy już wielokrotnie dali wy-
raz swoim umiejętnościom. W 1989 
roku minister kultury i sztuki, prof. 
Aleksander Krawczuk otrzymał list: 
„Jako spadkobiercy Gustawa Arnol-
da Fibigera, byłego właściciela firmy 
Arnold Fibiger Fabryka Fortepianów 
i Pianin, Spółka jawna w Kaliszu, 
zwracamy się do Pana Ministra o 
zwrot przedmiotowej fabryki jej wła-
ścicielom bądź wypłatę odszkodowa-
nia za przejęcie przez państwo tejże 
fabryki..” Gustaw Arnold Fibiger, syn 
Ślązaka o austriackim rodowodzie 
sprzedaje swój pierwszy fortepian 
11 stycznia 1879 roku w Kaliszu. W 
1884 siedmiu pracowników produ-
kuje 60 instrumentów, w 1906 roku 
fortepian z firmy zdobywa Grand Prix 
na wystawach w Paryżu i Londynie. 
Wrzesień 1939 roku zastaje orzecho-
wy fortepian z nadrukiem „Arnold 
Fibiger” na statku płynącym do No-
wego Jorku - w drodze na wystawę, 
na którą fabryka, jako jedyna polska 
w tej branży, otrzymała zaproszenie. 
Gustaw III, właściciel fabryki, jako 
oficer łącznikowy walczy tymczasem 
nad Bzurą, a w Puszczy Kampino-
skiej zostaje ranny w głowę. Trafia 
do oflagu w Woldenberg, gdzie jest 
szykanowany za odmowę podpisania 
volkslisty.

Po wojnie wraca do zrujnowanej 
fabryki, za zgodą władz obejmu-
je kierownictwo swojej fabryki, ale 

nie może produkować fortepianów 
tylko meble. W konspiracji, starzy 
pracownicy fabryki odtwarzają ma-
szyny i narzędzia potrzebne do pro-
dukcji instrumentów. Niestety, wieść 
o tym dociera do stolicy i kierownik 
Fibiger otrzymuje pisemne polecenie, 
aby wszystkie narzędzia do produkcji 
instrumentów przekazać delegatowi 
Ministerstwa Kultury i Sztuki. Upór i 
pasja kierownika Fibigera oraz grupy 
starych pracowników spowodowała 
decyzję o kontynuowaniu produkcji 
pianin i fortepianów, ale już marki 
„Calisia”, w fabryce, która przeszła 
na własność państwa za „odszkodo-
waniem”, i w której Fibiger nie był 
już kierownikiem, ale konstruktorem. 
Gustaw Fibiger zakłada jedyne w Eu-
ropie Technikum Budowy Fortepia-
nów, ale wkrótce zostaje ponownie 
zdegradowany i wysiedlony z biura 
do lichej pakamerki na poddaszu. 
Mimo to, doskonali instrumenty, jego 
pianino zdobywa w 1973 roku srebr-
ny medal na targach we Frankfurcie 
nad Menem. Do końca dbał, o jakość i 
produkcję, bywało, iż dokładał z wła-
snej kieszeni robotnikom, aby dokoń-
czyli prace po godzinach. Nie wiem, 
jaka była reakcja na pismo doręczone 
przez żonę, Irenę Fibiger, 3 tygodnie 
po śmierci spadkobiercy założyciela 
firmy, Arnolda Fibigera. Widzę nato-
miast podobieństwo w zachowaniu 
demokratycznie wybranych władz i 
trzymam kciuki za wszystkich mą-
drych, przedsiębiorczych rodaków, 
którzy chcą uczciwie i godnie żyć, o 
„ojcowiznę” dbają, z władzą polemi-
zują i o swoje się upominają. A jeśli 
chodzi o ludzi kultury, czy nie lepiej 
wydawać pieniądze podatników na 
dzieła ukazujące tak barwne życiory-
sy, tak różnorodne postawy, tak wspa-
niałe pomysły zamiast na nudne, mo-
notematyczne, ekshibicjonistyczne 
powieści „Big Brother”, których auto-
rzy utwierdzają się w swej atrakcyjno-
ści i mądrości samochwalstwem, ilo-
ścią aborcji, partnerów seksualnych i 
prezerwatyw dawanych dzieciom w 
przedszkolu?

Wakacje dla naszych dzieci z Syberii   
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Wojciech Chmurzyński

 Dla upamiętnienia 135 Polaków za-
mordowanych w Baryszu (koło Bu-
czacza) przez zbrodniarzy z UPA, w 
dniu 25.08.2012 , odbyło się spotka-
nie osób, które pamiętają te okrutne 
chwile, potomków pomordowanych 
oraz sympatyków ruchu Kresowian. 
Zebranych gości przywitał sołtys 
Smardzowa pan Edward Skiba, go-
spodarz spotkania wraz z pocztami 

sztandarowymi.

 Spotkanie rozpoczęło się o godz.15 
uroczystą mszą świętą, której prze-
wodniczył ks. prałat Tadeusz Ru-
snak, a homilię wygłosił gość uro-
czystości ks. Tadeusz Isakowicz 
– Zalewski.
W spotkaniu uczestniczyli także 
przedstawiciele władz lokalnych 
z Żórawiny, Siechnic oraz  Prezes 
Towarzystwa Miłośników Kultury 
Kresowej Ryszard Zaremba wraz z  
działaczami Koła Zasłuczan z tego 
stowarzyszenia
 
Po mszy św. zostały złożone kwiaty 
pod pomnikiem upamiętniających 
pomordowanych i zapalono znicze.

Po tych uroczystościach zaproszono 
wszystkich na poczęstunek i wspól-
ne rozmowy,
a ks.Tadeusz Isakowicz – Zalewski 
podpisywał swoje książki.

Równocześnie przedstawiciele 
TMKK zbierali podpisy popierające 
projekt ustawy w sprawie ustano-

wienia dnia„11 lipca Dniem Pamię-
ci Męczeństwa Kresowian”.
Uroczystości towarzyszyła wysta-
wa TMKK zawierająca informacje 
o działalności w zakresie ratowania 
wołyńskich cmentarzy.     

Uroczystości kresowe w Smardzowie

/ Uroczysta Msza Święta 

/ Od lewej Ryszadrd Marcinkowski,Ryszard Zaremba, sołtys Edward Skiba i Maria Chmurzyńska
/ Niżej - zbieranie podpisów pod projektem ustawy
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Małopolski  Klub Rekreacji  i  Turystyki  Konnej  imienia  21  
Pułku  Ułanów  Nadwiślańskich  jest  Organizacją  Pożytku  
Publicznego i  sukcesami  od  13  lat  realizuje  zadania  Sta-
tutowe: 

1. Promocja Wartości Historii  Narodowej
2. Walka o zachowanie  Tożsamości  Narodowej
3. Wychowywanie  w  oparciu  o  Historię  Narodu, Chwałę 
Oręża Polskiego  i  Pamięć o  Męczeństwie Naszego  Narodu
4. Rozwój Kultury Fizycznej i Turystyki
5. Rozwój  zorganizowania  i  przygotowania  obronnego  
Społeczeństwa
6. Zachowanie  dla  Potomnych  Barwy i  Tradycji  21  Puł-
ku  Ułanów  Nadwiślańskich
7. Miłe  i  zdrowe  formy  spędzania  wolnego  czasu,  Wy-
poczynek,  Rekreacja,  Turystyka  i  Sport
8. Propagowanie  wśród  dzieci  i  młodzieży   zdrowych  
form  spędzania  wolnego  czasu  w  zakresie  czynnego  
Wypoczynku,  
Rekreacji,  Turystyki  i  Sportu.
9. Propagowanie  wszelkich  zdrowych  form  zaintereso-
wań  Hobbystycznych.
10. Pomaganie  Dzieciom  i  Osobom  Chorym,  Starym   i  
Niepełnosprawnym.
11. Ochrona  Środowiska  Naturalnego.
12. Ochrona  Zwierząt.
13. Promocja  Walorów  Turystyczno – Krajoznawczych  
Polski  Południowej.

Klub  działa  na  terenie  Polski  Południowej,  głównie  Ma-
łopolski. Klub  posiada  dobrą  i  stabilną  od  13  lat  Kadrę.
Klub  liczy  365  osób  w  różnym  wieku  i  różnych  profesji.
Kobiety  w  Klubie  stanowią  60 procent.
Wszyscy  w  Klubie  zaczynając  od  Prezesów  i  Księgowych,  
a  kończąc  na  Kierowcach  Koniowozów  pracują  czysto  
społecznie,  bez  etatów,  umów,  premii,  diet,  ryczałtów  i  
jakichkolwiek  apanaży. Klub  nie  prowadzi  działalności  go-
spodarczej. Zasadą  uczestnictwa  w  Klubie  jest  czysta  praca  
społeczna. 
Każda  organizowana  impreza,  lub  zadanie  są  zintegrowane 
ze  Społeczeństwem  Lokalnym,  autentycznie  wciąganym  do  
współorganizowania.
Społeczności  Lokalne czują  się Współorganizatorami  Imprez  
i  same  w  działaniu  podwyższają  swoje  możliwości  organi-
zacyjne  przydatne na  wypadek  zagrożeń.
W Klubie  jest  miejsce  dla  tych  którzy  siadają  na  siodło  na  
końskim  grzbiecie i  również  dla  tych,  którzy  realizują  się  
tylko  w  pracy  społecznej  dla  innych.
W  Klubie  działa  Małopolska  Kawaleria  21puN,  ale  nie  
każdy  musi  ubierać  mundur  i  być  ułanem.
W  Klubie  istnieją  następujące  struktury  organizacyjne:

Koło byłych Żołnierzy, Ich Rodzin i Przyjaciół 21 Pułku 
Ułanów Nadwiślańskich 

-  Przewodniczący  płk  Władysław  Erhardt
Zarząd  Klubu -   Prezes  Marek  Eustachiusz  Kiersztyn
Vice Prezes  Krzysztof  Burzyński
Sekretarz  Zarządu  Fabiola  Bilecka
Główna  Księgowa – mgr  Józefa  Gołąbek – Cichoń
Księgowa  -  Joanna  Nowakowska 
Kwatermistrz -  Krystyna  Wierciak
Gospodarz (sprzęt, umundurowanie, dane osobowe) - Stani-
sława Van Selow
Komisja Rewizyjna  Klubu – Przewodniczący  Jakub  Giergun
Z-ca  Grażyna  Gremian
Kapelan - vacat 
Małopolska Kawaleria w barwach 21 Pułku Ułanów Nadwi-
ślańskich 
– Komendant  Zbigniew  Strzeżywój  Burzyński

Kapituła  Honorowej, Oficerskiej  Odznaki  21 Pułku Ułanów 
Nadwiślańskich
- Przewodniczący  płk  Władysław  Erhardt
Kapituła  Złotej Odznaki „Za Zasługi dla Mk21PUN
 - Przewodniczący  Zbigniew  Strzeżywój  Burzyński
Rada Klubu – Przewodniczący  - Zbigniew  Strzeżywój  Bu-
rzyński
Sąd  Koleżeński – Przewodniczący  Zbigniew  Strzeżywój  
Burzyński
Historyk  21puN  -  Rotmistrz  dr Wojtek  Lietz
Zbrojmistrz –   starszy  wachmistrz Zbigniew  Wierciak
Szef Ceremoniału  Wojskowego  -  mgr  Jerzy  Koźbiał
Chorąży  Konnego  Pocztu  sztandarowego -  plutonowy  To-
masz  Wierciak
Chorąży Pieszego Pocztu zabytkowego  Sztandaru  21puN – 
por. Adam Leszczyński

Szwadrony:  

1  Szwadron Liniowy Andrychów – mjr  Fryderyk  Walaszek
 2  Szwadron zapasowy Biertowice  -- por.  Andrzej  Rusek
 3  Szwadron szkolny Czernichów  --  por  Aleksandra  Boroń  
 4  Szwadron  zwiadu  konnego Sułkowice – mjr  Józef  Brzazgacz
 5  Szwadron  zapasowy  Brzesko – Rotmistrz  Jerzy  Wyczesany
 6  Szwadron  Liniowy Jawornik  --  ppor.  Mariusz  Pustuła
 7  Szwadron  szkolny Rzozów  --  starsza  wachmistrz  Agata Data
 8  Szwadron  pościgowy Chrzanów  --  por.  Ryszard  Sobieraj
Szwadron Sztabowy  Kalwaria Zebrzydowska-starsza wach-
mistrz Renata Pospischil  Szwadron  Kadrowy  Kraków  -  Rot-
mistrz  Leszek  Frań   
(oraz  tworzące  się  nowe formacje – plutony).
Oddziały  wydzielone:  
Oddział  Kadrowy  Częstochowa – Rotmistrz Jerzy Stawiarz
Oddział  Hallerczyków  Jurczyce  - mgr  inż.  Leszek  Krupnik 
Oddział  Konny  Harcerek  ZHR  Kraków  -  mgr  inż. arch. 
Karolina  Brach
21 Konna  Starszo Harcerska Drużyna  ZHP „Taranty” im. 21 
Pułku Ułanów Nadwiślańskich w Andrychowie -  Michał  Po-
wroźnik

Służby:

Służba Weterynaryjna -  Lekarz  Weterynarii  Rotmistrz  Ma-
rian  Obst
Służba Kowalska  -  starszy  Wachmistrz  Zbigniew  Wierciak
Służba Sanitarna  -  starsza  Wachmistrz  Józefa  Radoń
Służba Medyczna -  dr medycyny  pracy i medycyny sportowej  
Janusz  Zarzecki
Służba  Transportu  -  starszy  Wachmistrz  Stefan  Krzeszowski
Służba  Zabezpieczenia  Przemarszy  -  Rotmistrz  Stanisław  
Szlachetka
Służba  Kwatermistrzowska -  por.  Krystyna  Wierciak
Służba  Fotograficzno – Filmowa  -  Jacek  Stankiewicz
Służba Medycznych  Ratowników  Drogowych  - ppor.  Onu-
fry  Wyczesany
Służba  Świętego   Mikołaja  na  Koniu  -  por.  Krystyna  
Wierciak
Służba  Techniczna  -  starszy  Wachmistrz  Zbigniew  Wierciak

Zespoły:

Zespół  Instruktorów Hipoterapii – Krystyna  Wierciak
Zespół  stałej wystawy fotograficznej i prowadzenia  Kroniki 
– Janina  Podgórska
Zespół  obsługi Strony  Internetowej  -  Jacek  Stankiewicz
Zespół dostawy darmowej żywności potrzebującym  -  Kry-
styna  Wierciak
Zespół Opieki nad Kombatantami  -  mgr Przemysław  Plin-
kiewicz
Zespól  Instruktorów  jazdy  Konnej  -  Renata  Pospischil
Zespół  Wokalno  Muzyczny  -  ppor.  Andrzej  Kosek

Funkcje:

Zastępca ds. Wyszkolenia  Wojskowego -  Rotmistrz  Leszek  Frań
Zastępca ds. Pedagogicznych  Młodzieży – dr Hanna  Baścik 
– Danisz
Zastępca ds. Pedagogicznych  Dzieci -  mgr  Fabiola  Bilecka
Zastępca ds. Wychowania  Patriotycznego – mgr  Małgorzata  
Chyczyńska
Kronikarz  Janina  Podgórska

Formy  działania:

Klub  nie  jest  tylko jedną  z  licznych  obecnie  w  Polsce  
Rekonstrukcyjnych  Grup  i  Formacji  Kawaleryjskich  gdzie  
mundur  i  rekonstrukcja  są  celem  działania.   
My  również  prowadzimy  imprezy  rekonstrukcji  historycz-
nych,  ale  dla  nas  mundur  jest  drogą  do  wychowywania  
dzieci  i  młodzieży w  oparciu  o  Chwałę  Oręża  Polskiego  
i  Pamięć  o  Męczeństwie  Naszego  Narodu.  Również  jako  
jedyni  w Polsce   pozwalamy  Kobietom  ubierać  mundury  
ułańskie  bo  mundur dla  nas  jest  nagrodą  za  prowadzone  
prace  wychowywania  dzieci  i  młodzieży,  a  w tym  wy-
bitne  osiągnięcia  mają Kobiety.  Kilka  Kobiet .  naszych 
wychowanków  po ukończonych studiach cywilnych studiuje, 
lub ukończyło Wyższą Oficerską Szkołę  Wojsk  Lądowych we 
Wrocławiu i są Oficerami Wojska Polskiego w służbie czynnej.
Nasze  zaproszenia  kierujemy szczególnie  do  dzieci  i  mło-
dzieży wiejskiej potrzebującej  nieco  ukierunkowania  by  wol-
ny  czas  nie  spędzały  z piwem  pod  wiejskim  kontenerem  
na  śmieci,  bo  większość  wiejskich  świetlic  zamieniono  na  
magazyny  lub  knajpy.  Od  13  lat  kilka do  kilkunastu  razy  
w  roku  robimy  darmowe  całodniowe  imprezy  integracyjne  
z  wyżywieniem  dla  dzieci,  młodzieży  i  dzieci  specjalnej  
troski.  Na  tych  imprezach  dzieci  spotykają  się  z   końmi,  
na  których  są  wożone.  Jest  strzelanie  do  tarczy  z  łuku,  
karabinka  pneumatycznego,  rzucanie  podkową  do  żłobu  i  
zjazd  na  linie.  Tutaj  też  dzieci  widzą  pierwszy  raz  mundu-
ry  ułańskie  osób  prowadzących  zajęcia.  Na  takich  impre-
zach  jest  w  zależności  od  pogody,  terminu  i  rozpropago-
wania  od  300 do  1500  uczestników.  Na  takich  imprezach  
są  wystawy  fotograficzne  działań  Klubu  i  są  Kombatanci  
opowiadający  swoje  przeżycia.  Są  konkursy  nawiązujące  
do  Historii  Polski  i  występy  artystyczne  z  programem  pa-
triotycznym. Dla  chętnych  do  nauki  jazdy  konnej  dajemy  
konie  darmowo do  dyspozycji  Szkół.   Po  każdej  takiej  
imprezie  zgłaszają  się  chętni  by  zostać  ułanem – ułanką. 
Droga u  nas do zostania  ułanem-ułanką  jest  długoletnią  dro-
gą  szkolenia  kandydackiego  i  wciągania  do  życia  Klubu.  
Po  dwóch  - trzech  latach  uczestniczenia  w  życiu  Klubu  
Kandydat  otrzymuje  drobne samodzielne  zadania  do  wyko-
nania  i  musi  zdać  sprawdzian  umiejętności  praktycznych  
i  wiedzy.  Może  wtedy  ubrać  mundur  z  furażerką  i  przez  
dwa-trzy  lata  uczestniczyć jako  tzw. „luzak”  do  pomocy  w  
występach  Kawalerii  Konnej  na  uroczystościach  patriotycz-
nych.  Następnym  etapem  też dwu-trzy  letnim  jest  funkcja  
„jeźdźca  zapasowego”  który  na  imprezach  Kawaleryjskich  
dowozi  i  odwozi,  oraz  stępuje  konie.  I  dopiero  po  tych  
latach,  kto  wytrzyma  i  zda  egzaminy  praktyczne i  teore-
tyczne  zostaje  przyjęty  na  członka  do  Klubu  i  ma  prawo  
występować w  mundurze  z  rogatywką  garnizonową  i  bar-
wami  pułku  w przemarszach  i  występach  patriotycznych  
pieszo  i  konno.  Szczególną  uwagę  zwracamy na  kontakty  
dzieci  i  młodzieży  z  Kombatantami  i  na  pomoc  dla  Kom-
batantów,  oraz  osób  potrzebujących  pomocy,  w  tym  dzieci 
i  osób  niepełnosprawnych.  Kontakt  i  pomoc  dla  osób  star-
szych  i  niepełnosprawnych  powoduje,  poczucie  Szacunku  
dla  Ludzi  i Pokorę do  życia  i  jednocześnie  chęć  niesienia  
pomocy co  prowadzi  do  potrzeby  zachowań  aktywności  
obywatelskiej  w  życiu.

Działania  opiekuńcze  i  współpraca  z  Kombatantami  21puN:
Od  początku  działania  Klubu  przed  13tu  laty  najpierw  szu-
kaliśmy  Kombatantów  21  Pułku  Ułanów  Nadwiślańskich,  
a  później  nawiązywaliśmy  z  nimi  kontakty w  Polsce  i  na  
obczyźnie.  Nie  było  to  proste  ponieważ  21 Pułk  Ułanów  
Nadwiślańskich  jako  jedyna  jednostka  wrześniowego  Woj-
ska  Polskiego  nie  miał  swojego  Koła Pułkowego  ani  za  
granicą  w  Londynie,  ani  w  Polsce  z  powodu  niewielkiej  
liczby  Żołnierzy  z tej  Jednostki,  którzy  II  Wojnę Światową  
przeżyli, w  tym  bardzo  niewielu  Oficerów  potrzebnych  do  
założenia  Koła  Pułkowego.  Dopiero  wspólnie  w  roku  2004  
w  ramach  organizacyjnych  Klubu  powołaliśmy  wspólnie  z  
Kombatantami  do  życia Koło byłych Żołnierzy,  Ich Rodzin  
i Przyjaciół  21  Pułku Ułanów Nadwiślańskich,  które  do  
chwili  obecnej  funkcjonuje.

ZAPRASZAMY  DO  WSPÓŁDZIAŁANIA  
i  UCZESTNICTWA
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Nawiązaliśmy  bardzo  serdeczne  kontakty  z  Kombatanta-
mi  21puN  i  Ich  Rodzinami,  które  pomimo  odchodzenia  
Kombatantów  na  „Wieczną  Wartę” ciągle  z  Ich Rodzinami  
są  bliskie  i  serdeczne.  Odnaleźliśmy  też  Kombatantów  ze 
szwadronu 21 Pułku  Ułanów  Nadwiślańskich  który  istniał  
dwukrotnie  w  składzie  27  Wołyńskiej  Dywizji  Piechoty  
Armii  Krajowej.  Kombatanci  Ci  nie  byli  wcześniej  ułana-
mi  21puN,  mieszkali  wszyscy w  północnej  części  Polski  i  
ostatni  czterej  przez  nas  odnalezieni  byli  już  w  roku  2005  
w  bardzo  złej  kondycji  zdrowotnej  tak  że  z nimi   kontaktu  
po  za  jednorazowymi  odwiedzinami i korespondowaniem,  
oraz  rozmowami  telefonicznymi  bliższego  nie  udało  się  
zrealizować.  U  Kombatantów   21puN  bywaliśmy  w  ich  
domach  wielokrotnie i  bywamy  na  co dzień  pomagając  
im  rozwiązywać  na  bieżąco  ich  problemy z  administracją,  
urzędami,  służbą  zdrowia  itd. i  przez  lata  i  obecnie  przy-
woziliśmy  ich  i  przywozimy  na  ważne  Uroczystości  i  Im-
prezy  samochodami  pod  czuła  opieką  lekarza,  pielęgniarki, 
adiutantki  i  kierowcy.  Kombatanci  Ci w  ten  sposób  uczest-
niczyli  w  naszych  występach Kawalerii  Konnej  w  Krako-
wie,  Lublinie, na  Polu  Bitwy  pod  Mokrą.  w  Częstochowie  
jadąc  na  bryczkach  przez  nas  podstawionych.  Większość  
z  tych  Kombatantów  nie  miała  zasadniczych  problemów  
finansowych  w  normalnym  życiu  natomiast  brakowało  im  
często  kontaktu  z  innymi  osobami  na  co dzień.  Dlatego  
wszędzie  tam  gdzie  mieszkali  Kombatanci,  do  Lublina, Ło-
dzi,  Gdańska, Warszawy i Krakowa   wysłaliśmy  nasze  ułan-
ki  na  studia  pomagając  im  się  tam  dostać  i  zakwaterować  
i  one  jako  mianowane adiutantki odwiedzały Kombatantów 
każdego dnia, uczyły ich pracy na  komputerze,  korzystania  
z  Internetu  i przygotowywały  ich  wyjazdy  pod  opieką  na  
imprezy  patriotyczne  Klubu.  Teraz  jest  już  czwarta  zmiana  
adiutantek przy  każdym  naszym  Kombatancie.  Poprzednie  
wszystkie  pokończyły  już  studia  
i  pozostawiły  po  opiece  nad  Kombatantami  wspólnie  spi-
sywane  wspomnienia,  które  będziemy  chcieli  wydawać  
drukiem.  Do  dzisiaj  u  niektórych  Kombatantów  obecnie  w  
wieku  95  - 97  lat nasze adiutantki są  jeżeli brak możliwości 
obecności Rodziny przy każdej kąpieli i większej wyprawie na 
miasto. Pomoc dla Kombatantów  w  załatwianiu  na  co dzień  
ich  problemów  i  załatwianie  różnych  spraw to  nie  tylko  
pomoc  dla  Kombatantów,  ale  wychowywanie  naszych  Uła-
nek  do  odpowiedzialnego  i  aktywnego życia  obywatelskie-
go.  Kombatanci  często  bardzo  chorzy  i  ledwo  poruszający  
się  o  własnych  siłach  byli  na  wszystkich  ważniejszych  
imprezach  z Klubem  często  prowadzeni  z  obu  stron  po-
trzebowali  tych  kontaktów  z  młodzieżą  i  uczestnictwo  w 
życiu  Klubu  było  i  jest  najważniejszym  celem  ich  życia.  
Dla  Klubu  spotkania  z  Kombatantami  tak  bliskie,  szczere  
i  przyjacielskie  to  autentyczne  Lekcje  Historii  dla  dzieci i  
młodzieży.  Kombatantom  poszyliśmy  mundury  i  wykonali-
śmy  wszystkie  pozostałe  elementy  umundurowania,  nawet  
tym  mieszkającym  za  Oceanem w  USA.  Staraliśmy  się  
dbać  też  o  ich  stopnie  wojskowe  i  odznaczenia o  co  wystę-
powaliśmy zazwyczaj  skutecznie.  Wielkim  dla  nas  zaszczy-
tem  było  jak  Kombatanci  na  piśmie  poprosili  nas  o  zgodę  
na  naszycie  na  swoich  mundurach  prawdziwych  wojennych  
Kombatantów  skromnych  naszych  naszywek  Klubu. Było  
to dla nas  miarą  tego,  że  jesteśmy  im  potrzebni  i  przydatni. 
Doszło  też  do  tego, że  nasi  Kombatanci  traktowani  przez  
nas  jak  Ojcowie  i  Dziadkowie  i  oddający  nam  to  przy-
wiązanie zrezygnowali  z  uczestniczenia   w  życiu  swoich  
dotychczasowych  Stowarzyszeń  Kombatanckich  uznając  
nasze  działania  i  współpracę  z  Nimi za  pełniejszą.  Skutkuje  
to  też  tym,  że  nie  ma  ich  często  na  zaproszeniach  kiero-
wanych dla  Kombatantów do  Stowarzyszeń  Kombatanckich.  
Niestety  każdego  roku  organizujemy  Uroczyste  pogrzeby  
z  ceremoniałem wojskowym dla naszych Kombatantów  z po-
mocą Ministerstwa  Obrony  Narodowej,  Urzędu do Spraw  
Kombatantów i Osób  Represjonowanych,  oraz  Wojewodów  
i  Prezydentów  Miast  Krakowa,  Lublina,  Bielska-Białej i  
Kraśnika.   W roku 2011 zorganizowaliśmy uroczysty pogrzeb  
z ceremoniałem  wojskowym dla ostatniego oficera 21puN  
września 1939r  w dalekiej Ameryce  w  Toledo,  w  Stanie 
Ohio.  Była  salwa  honorowa,  było  granie  na zabytkowej  
wojennej  trąbce,  był  czarny  koń,  był  sztandar Klubu  z 
symboliką  21puN,  były  proporce  Wołyńskiej  Brygady  
Kawalerii,  była  ziemia  przywieziona  z  Pola  Bitwy  pod  
Mokrą  poświęcona  na Jasnej Górze,  była  wystawa  zdjęć  
21puN  i  naszych  kontaktów  z  Kombatantem  Marianem  
Wojciechowskim,  były  śpiewy  patriotyczne  w  kościele,  
było  wręczenie  Rodzinie  na  nasz  wniosek  Krzyża  Oficer-
skiego  Orderu  Odrodzenia  Polski  przyznanego  pośmiertnie  
przez Prezydenta  Bronisława  Komorowskiego  i był  wie-
niec  z  obecnością  dwóch  Zastępców  Polskiego  Attache  
w  Waszyngtonie.  No  i  byliśmy  my  w  mundurach  z pocz-
tem  sztandarowym  i  sztandarem.  Obowiązek  spełniliśmy  
i  mamy  wielką  do  dzisiaj  satysfakcję  ze  spełnienia  tego  
obowiązku   choć  do  dnia  dzisiejszego  spłacamy  zaciągnięte  
kredyty  by  wyjazd  do  USA  zorganizować  i  opłacić.  Nikt  
w  Polsce  finansowo  nam  nie  pomógł.  Chcąc  zrealizować  
cel  godnego  pochowania Oficera  21puN  wyjechaliśmy  do  

USA  w  cztery  osoby  trochę  niepoważnie  bo  mieliśmy  
środki  tylko  na  dojazd  do  Toledo i  trzydniowy  pobyt,  ale 
bez  zabezpieczenia  środków  na  powrót.  Nasza  wiara  jed-
nak  sprawdziła  się i  pomogła  nam  wrócić do Polski  Pani  
Marcy  Kaptur  Przedstawicielka  Stanu  Ohio  do  Kongresu  
Stanów  Zjednoczonych,  a  Zastępcy  Attache  uznali  nas  za  
interesujących  na  tyle,  że  dali  nam  na  trzy  dni  klucze  od  
swojego  mieszkania  w Waszyngtonie   i  w  tym  ich  zaufaniu  
jesteśmy  do  dzisiaj  Przyjaciółmi na  wszelkie  przypadki  z  
każdej strony.

Pomoc  Ułańska:

Każdego  miesiąca  od  kilku  lat  dostarczamy  do  wiejskich 
domów,   dla  199  potrzebujących  osób  własnym  prywat-
nym transportem,  za własne  prywatne  pieniądze  żywność  
pozyskiwaną  z nadwyżek  produkcyjnych Unii  Europejskiej i 
Banku Żywności w Krakowie. To też jest forma  wychowywa-
nia naszej  młodzieży  na prawych obywateli dostrzegających 
potrzebę pomagania innym.

Osoby  Niepełnosprawne:

Od  13  lat  współpracujemy z Domem Pomocy Społecznej 
im. Świętego Brata Alberta w Izdebniku, z Domem Pomocy 
Społecznej Sióstr Sercanek w Prusach 
koło Krakowa i ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wycho-
wawczym w Kalwarii Zebrzydowskiej i Specjalnym Ośrod-
kiem  Szkolno-Wychowawczym dla dzieci Niewidomych i 
słabo widzących w Krakowie przy ul. Tynieckiej.  Uczestni-
czymy 
na bieżąco w życiu tych Placówek organizując  imprezy dla 
Niepełnosprawnych, organizując Hipoterapię dla Nich  i  wy-
stępy  wokalne dla Dzieci Niewidomych  z programem patrio-
tycznym na różnych uroczystościach, ostatnio w Małopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie po defiladzie  3 maja 
2012r.  Mamy  sukcesy w  szkoleniu  niepełnosprawnych Pen-
sjonariuszek DPS  w Izdebniku w jeździe konnej  bo  przez nas 
wyszkolone i na naszych koniach w roku 2006 zdobyły kilka 
złotych,  kilka srebrnych medali i brązowe w  konkurencjach 
jazdy konnej na Europejskiej Olimpiadzie Specjalnej w War-
szawie, a  jedna w roku 2007  srebrny medal w jeździe konnej 
na Ogólnoświatowej Olimpiadzie Specjalnej w Shankayu.

Imprezy  własne:

Jesteśmy  pomysłodawcą  i  wykonawcą  następujących  imprez:

W sierpniu - Międzynarodowy Konny  Bieg na Orientację w 
Terenie  imienia  generała  broni  Józefa Hallera, w roku 2012  
edycja XIVta,  to  impreza niespotykana w tym kształcie na ca-
łym Świecie.  Bieg  odbywa  się  w  kilku  konkurencjach;  Bieg  
indywidualny  o  Puchar  Ministra  Obrony  Narodowej,  siodło  
Marszałka  Województwa Małopolskiego i kuty  Miecz Strze-
żywoja,  Patrolami Dwukonnymi  o  Buńczuk Burmistrza  Kal-
warii  Zebrzydowskiej, Zastępami Wielokonnymi,  zaprzęgami  
dwukonnymi,  zaprzęgami  jednokonnymi.  Bieg  rozpoczyna 
się  zawsze w piątek  spotkaniem patriotycznym z Komba-
tantami w Izbie  Pamięci  generała  Józefa Hallera w Jurczy-
cach, ognisko,  nocleg.  Rano  w sobotę badania weterynaryjne 
koni  i  przy  wyruszaniu na trasę zawodnik otrzymuje pakiet 
startowy. Wymarsz na trasę co 10 minut. Zawodnik otrzymuje 
mapę na której jest naniesionych 20 obiektów do odnalezienia 
w terenie w ciągu 5 godzin. Trasa marszu liczba odnalezio-
nych obiektów obojętna. Zwycięża ten co nazbiera najwięcej 
punktów, a każdy obiekt jest różnie punktowany w zależności 
od odległości  i trudności terenowych, oraz możliwych proble-
mów z odnalezieniem.  Nie jest to więc szybka jazda na koniu, 
tylko znajomość  czytania mapy, orientacja w terenie, kalkula-
cja i rozsądek  Na końcu jest sprawdzana kondycja i puls konia 
i  wyniki tego badania mogą dyskwalifikować. W organizacji 
i obsłudze Biegu  biorą  udział  Społeczeństwa Lokalne jako 
Współorganizatorzy.  Zakwaterowanie i wyżywienie zapew-
niają organizatorzy bezpłatnie w wojskowych warunkach po-
lowych. Każdy  zawodnik w zestawie startowym  ma sposoby 
przywołania pomocy  itd.  W  Biegach biorą udział zawodnicy  
z poza Polski w tym Oficerowie  państw NATO. W niedzielę  
Bieg związany jest z Pielgrzymką Konną, z tym że  uczestnik 
Biegu nie musi  w Pielgrzymce uczestniczyć, uczestnik Piel-
grzymki nie musi być zawodnikiem Biegu.
Bieg  kończy się w niedzielę wręczeniem nagród w czasie uro-
czystego  zakończenia.
W sierpniu – Międzynarodowa Pielgrzymka  Konna i Zaprzę-
gów Konnych  do Kalwarii  Zebrzydowskiej dla uczczenia 
Pamięci Żołnierzy Polskich – Bohaterów  Września  1939r. to 
całodniowa impreza nietypowa nigdzie takim kształcie niespo-
tykana i prowadzi  po  trasie od Lanckorony Dróżkami Kalwa-
ryjskich Kaplic zapisanych w Rejestrze Dorobku Ludzkości 
UNESCO do Klasztoru Ojców Bernardynów w Kalwarii  Ze-
brzydowskiej. Kilka tysięcy osób, kilkaset koni, kilkadziesiąt  
zaprzęgów  konnych  i  Kombatanci  na  bryczkach.  
Na  zakończenie  Msza  Polowa  za  Żołnierzy Polskich  Bo-

haterów  Września  1939r,  defilada  paradna  przez  Miasto  
i  uroczyste  zakończenie  na  stadionie  sportowym  rundą  
honorową  w  galopie.  Imprezom  tym  ,  jak  też  wszystkim  
poważniejszym  imprezom  klubu  towarzyszy  wystawa  do-
robku  działań Klubu.
Akcja MIKOŁAJ na KONIU  trwa  od  2  grudnia  każdego  
roku  do 19  grudnia.  Mikołaj  na  koniach ze świtą  Diablic i 
Anielic  odwiedza  ponad  700  dzieci  w chałupach wiejskich,  
4 Domy Pomocy Społecznej,  Kombatantów w ich domach,  
5  Szkół  i 5 Przedszkoli.  Dostrzeżona w tej Akcji  bieda po-
woduje,  że  zawsze  w dzień przed Świętami realizujemy jesz-
cze Akcję :
”Kromka Chleba na świątecznym stole”,  gdzie dostarcza-
my jedzenie,  odzież, a nawet węgiel  do  ogrzania  mieszka-
nia.  Akcja  Mikołaj na Koniu to nie tylko  kilka dni grudnia  
wręczania prezentów,  ale  wcześniej  pozyskiwanie ich przez  
kilka  miesięcy  i kompletowanie paczek z prezentami,  ubran-
kami  itd.
We wrześniu występ Kawalerii  Konnej  21puN  w  spotka-
niach  patriotycznych  Partyzantów  na  Suchej Polanie w  gó-
rach w paśmie  Ukleiny  koło  Myślenic.
W Październiku występ  Kawalerii  Konnej  21puN  w  Mszy  
Papieskiej  w górach  na  Groniu  w  paśmie  Leskowca  koło  
Andrychowa.
W styczniu Bal Ułana w  Jastrzębi w konwencji  przedwojen-
nych  Balów  Oficerskich – panowie w mundurach a panie w 
kreacjach z lat 1920 – 1930.
W lutym Spotkanie Patriotyczne w Izbie Pamięci generała bro-
ni Józefa Hallera  w  Jurczycach  z  okazji  kolejnych  rocznic  
Zaślubin  Polski z Bałtykiem  dokonanego  10 lutego 1920 r 
przez  gen. Józefa Hallera.
W marcu  impreza dla dzieci –„Wiosna z kawalerią”  - powita-
nie  wiosny w  Biertowicach  i  Izdebniku.
W marcu organizowanie wspólnie z Zespołem wokalno-mu-
zycznym Dzieci Niewidomych „Dnia Kobiet” dla Kobiet  z 
organizacji pozarządowych Małopolski.
W  kwietniu  wielka impreza  integracyjna  „Jazda dla dzieci 
na koniach za jedną marchewkę dla konia”  w Izdebniku.
Każdego rok w dniu 3 Maja  uczestniczymy  w  uroczysto-
ściach  oficjalnych Święta Konstytucji  w  mundurach  pieszo  
i  na  koniach  w  Krakowie,  Andrychowie, Chrzanowie, Czer-
nichowie  i  Brzesku,  a  od  kilku  lat  jesteśmy  organizato-
rami  przemarszy  Kawalerii  Konnej  w  Krakowie  w  czasie  
oficjalnych  uroczystości  państwowych.  Zawsze  w  składzie  
naszych  Szwadronów  konnych  jadą  Kombatanci  na  brycz-
kach.  Również  w  dniu  3  Maja  organizowaliśmy  wożenie  
dzieci  na  koniach,  występy  naszych  ułanów  wspólnie  z  
dziećmi  niewidomymi  z  programami  patriotycznymi  wo-
kalno – muzycznymi.
Majówki  z  Kawalerią  to tradycyjne imprezy przez nas or-
ganizowane w Zespole  Szkół  w  Brodach,  w  Specjalnym  
Ośrodku  Szkolno – Wychowawczym  w  Kalwarii  Zebrzy-
dowskiej,  w  Parku  DPS  w  Izdebniku. 
Na  przełomie  maja i  czerwca   uczestniczyliśmy z  końmi  w  
Tygodniu  Osób Niepełnosprawnych„ Kocham Kraków z wza-
jemnością”, w Pikniku Familijnym   w Zespole Szkół w Suł-
kowicach, oraz organizujemy „Dzień Dziecka  w Stadninie”
w  Lipcu  uczestniczymy  z końmi  w  Dniach  Sportu  w  DPS  
w  Izdebniku  i  odwiedzamy  Kombatantów  w  całej  Polsce.
Zawsze  5  sierpnia  od  wielu  lat  uczestniczyliśmy  do  tej  
pory z  końmi  w  wymarszu z Oleandrów w Krakowie  I  
Kompanii  Kadrowej  Józefa Piłsudskiego, a  w  dzień  później  
6  sierpnia uczestniczymy  z  końmi  w  mundurach  w  uroczy-
stościach  „Kadrówki”  pod  Pomnikiem  w  Michałowicach.
W rocznicę  „Cudu nad  Wisłą”  uczestniczymy  w  uroczysto-
ściach  w  Jurczycach.
W przedostatnią sobotę  sierpnia  Międzynarodowy Konny  
Bieg  na  Orientację  imienia  generała  broni  Józefa Hallera.
W  przedostatnią  niedzielę  sierpnia  Międzynarodowa  Piel-
grzymka  Konna i  Zaprzęgów  Konnych  do  Kalwarii  Ze-
brzydowskiej  dla  uczczenia  Pamięci  Żołnierzy  Polskich 
– Bohaterów  Września  1939r.początek  września  każdego  
roku  trzydniowe  „Lekcje  Historii  na  Polu  Bitwy pod  Mo-
krą”, gdzie  w czasie trzech dni nie  tylko  z Kombatantami 
przemierzamy  Pole  Bitwy  pod Mokrą,  ale inicjujemy i po-
magamy organizować rocznicowe  uroczystości w miejscowo-
ściach gdzie  wcześniej  nikt  nic  takiego  nie  robił.  

Tak  było  w  Krzepicach  w  roku  2009, a teraz  Krzepice  
samodzielnie  organizują piękne i doniosłe uroczystości zwią-
zane z rocznicami wybuchu II Wojny Światowej.    Nikt teraz 
tam nawet nie wyobraża sobie by tych uroczystości nie było.  
To  samo  z  Wilkowieckiem  od roku  2010  i umieszczenie  
tablicy  pamiątkowej w  roku  2011  w  miejscu  gdzie  na  
wzgórzu  opatowskim  Niemcy  stracili  swój  pierwszy czołg 
w czasie II Wojny Światowej.  W  naszych działaniach nie 
oglądamy  się  na  administrację  państwową, a administrację 
samorządową i Społeczeństwa  Lokalne  wciągamy  do  auten-
tycznego  współorganizowania.  Naszym  „Lekcjom  Historii  
z  Kombatantami  na  Polu  Bitwy  pod  Mokrą”  patronowali  
Prezydenci  Rzeczypospolitej Polskiej -  Ryszard  Kaczorow-
ski,  Lech  Kaczyński  i  Bronisław  Komorowski,  oraz  Mini
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strowie  Obrony Narodowej i Urzędu  do Spraw Kombatantów 
i Osób represjonowanych. W  roku  2011  były  pierwsze  kon-
takty w  następnej  gminie Pola  Bitwy  w  Lipkach.
A  w  roku   2012  przewidujemy  cały  ciąg  uroczystości  to-
warzyszących trasie  przemarszy trzydniowej Lekcji Historii 
z Kombatantami na Polu Bitwy pod Mokrą.   Wszystko  roz-
pocznie  się  tam  gdzie  rzeczywiście  rozpoczęła  się  II  Woj-
na  Światowa- a  mianowicie  Niemcy  o  godzinie  3,oo  rano  
1  września  1939r  przekroczyli  była granicę  państwową 
w  rejonie  Podłęża  Królewskiego  i  Starokrzepic.  O  go-
dzinie  3,3o  Niemcy  ostrzelali   na  terenie  Polski  polskich 
obrońców. Dlatego dnia  31 sierpnia 2012r  o godzinie  3,3o  
po południu   w  Starokrzepicach  zostaną  powitani  ułani  
przybywający na  koniach  w  barwach Wołyńskiej  Brygady  
kawalerii z taczanką  trzykonną  i  po  powitaniach  poma-
szerują  z  orkiestrą  strażacką  do  Krzepic,  gdzie  na  placu  
targowym  zostanie zorganizowana Baza Koni i Ułanów. W 
urządzaniu Bazy, zakwaterowywaniu  Koni  i  karmieniu  koni  
wezmą udział Mieszkańcy Krzepic. Wieczorem odbędzie się  
ognisko Mieszkańców Krzepic i Ułanów, lub w razie deszczu 
kominek w Sali.

Rano 1 września 2012r o godzinie 6,oo rano w Krzepicach 
zawyją syreny, bo właśnie o tej godzinie do miasta wjechały 
pierwsze niemieckie czołgi. O godzinie 7,oo rano rozpocznie 
się uroczysta patriotyczna Msza Święta w Kościele parafial-
nym.  
Po  zakończeniu  Mszy o godzinie 8,1o  zostaną  złożone  
kwiaty  pod  Tablicą  Pamiątkową  i  oddziały  konne  i  piesze, 
oraz  władze  i  mieszkańcy  pomaszerują  na Cmentarz po dro-
dze składając  kwiaty  pod  Pomnikiem  Bohaterów  Września 
1939r.  na  cmentarzu  złożone  zostaną  kwiaty  na  grobach  
poległych  obrońców  Krzepic  i  zabitych  162  cywilnych  
Mieszkańców  Krzepic.  
O  godzinie 9,3o  oddziały  Kawalerii  Konnej  wyruszają  na  
Pole  Bitwy  różnymi  trasami  i  uczestniczą  w  uroczysto-
ściach  patriotycznych  w  Wilkowiecku.  
Po  posiłku  dla  koni  i  ludzi  w  Wilkowiecku  Formacje  Ka-
walerii  Konnej  dojadą  na  godzinę  17,oo  pod  zabytkowy  
300letni  Kościółek  w  Mokrej  i  tam  po  zakończeniu  Mszy  
patriotycznej  dla  Mieszkańców  Mokrej  uformują  szyk  de-
filadowy  i  wspólnie  pomaszerują  pod  Pomnik  Pamięci  
Bohaterów  Wołyńskiej  Brygady  Kawalerii  na  Polu  Bitwy  
w  Mokrej. pod  Pomnikiem  odbędą  się  patriotyczne  uro-
czystości  rocznicowe  organizowane  i  prowadzone  przez  
Gminę  Miedźno.  Uroczystością  będzie  towarzyszyła  ekspo-
zycja ( wystawa)  zdjęć  MK21PUN.  O  godzinie  18,3o  pod 
Pomnikiem  WBK  w  Mokrej  odbędzie  się  trzecia  Lekcja  
Patriotycznego  Śpiewania  towarzysząc  już  3  rok  Lekcji  Hi-
storii  na  Polu  Bitwy  pod  Mokrą;  Lekcję śpiewania  będzie  
prowadził  ppor. Andrzej  Kosek – tenor  bohaterski  z  Kal-
warii  Zebrzydowskiej w  mundurze  21 Pułku Ułanów Nad-
wiślańskich  i  rotmistrz  Romuald Szmyt ze Szczecina – tenor 
liryczny  z Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Borujsko” w 
mundurze 12 Pułku Ułanów Podolskich. O godz.21,oo nocne 
skoki kawaleryjskie na koniach przez płonące przeszkody w 
Lipiu w wykonaniu 19puW.

Rano, w niedzielę  2  września  2012r. wszyscy  z  Kombatan-
tami  wsiadamy do podstawionych autobusów i jedziemy  do 
Częstochowy  na Jasną Górę.  
Do  Klasztoru  Ojców  Paulinów  na Jasną Górę  wchodzimy  w  
szyku wojskowym  prowadzeni  przez  orkiestrę  strażacką  z  
Miedźna,  lub  miejscowości  Zajączki Pierwsze koło  Krzepic  
i  zajmujemy  miejsce  w  Kaplicy  pod  cudownym  Obra-
zem  Matki  Boskiej. Od  godziny  9,3o  Arcybiskup  Wacław 
Depo  będzie  prowadził  Mszę  patriotyczną  za  poległych  
w  Żołnierzy  Wołyńskiej  Brygady  Kawalerii.  Msza  będzie  
transmitowana na cały Świat za pomocą  Telewizji Trwam.   
Po  Mszy  jedziemy autobusami do Miedźna i tam robimy uro-
czysty przemarsz z pod Centrum  Kultury na Cmentarz.  Na 
Cmentarzu w Miedźnie odbędzie się Apel Pamięci  na  kwa-
terach  Żołnierzy  WBK  poległych  pod  Mokrą. Potem  będą  
jeszcze  pokazy kawaleryjskie i wożenie dzieci w Wilkowiec-
ku, Lipiu i Mokrej, pożegnania,  załadunek  koni  i  całonocne  
przerzuty koni  i  ludzi  do  miejsc  stałego  zakwaterowania  
w  różnych  miejscowościach  Polski.  Kombatanci po  spokoj-
nym  przespaniu  nocy  zostaną  dowiezieni  pod  czułą  opieką  
do  swoich  domów  w  całej  Polsce  w  poniedziałek.

Tegoroczna „Lekcja  Historii  z  Kombatantami  na  Polu  Bi-
twy  pod  Mokra” jak  co  roku  inicjuje  nowe spotkania  pa-
triotyczne  w  różnych  miejscowościach,  pobudzają  Społecz-
ności  Lokalne  do  wspólnego  patriotycznego  przeżywania 
i  kultywowania  lokalnych  tradycji  zachowania  dla  potom-
nych  Pamięci i  Szacunku dla  Obrońców  Ojczyzny.  Impreza  
jak  co  roku  jest  szeregiem  spotkań  i  zdarzeń  na  trasie  
wspólnie  przeżywanych.  Impreza  wiąże  się z  koniecznością  
doskonale  zorganizowanych  przerzutów  dużej  ilości  koni 
na dużych odległościach transportem kołowym, wyżywienia 
wszystkich koni  i ludzi.  Jak  na  razie  opierając  się  na  woj-
skowych  formach  dyscypliny podporządkowania  nie  było  
wypadków  pomimo  wielkiej  ilości  koni  z  różnych  stajni  i  
tak  w  roku  bieżącym  musi  pozostać.  Impreza  zawsze  po  
sobie  pozostawia  ożywienie  turystycznych  Tras  Pamięci  
Narodowej  i  nowego  odcinka,  lub  elementu  tworzonego  
szlaku  bojowego  jednostek  WBK.  Zawsze  po  Imprezie  
zjawiają  się  i nawiązują  kontakt  z  nami  wnukowie  Żołnie-
rzy  WBK  szukając  grobów swoich  przodków  i  opowieści  
o  tym  wielkim  przypadku   obrony  Ojczyzny  jedynym  w  
dziejach  historii  ludzkości  gdzie  Formacja  kawaleryjska  
nie  uległa  Formacji  pancernej.  Oczywiście  ta  Chwała  jest  
pisana  Krwią  Żołnierzy  WBK -  Bohaterów  Września  1939r 
i  dlatego  należy  ile  jeszcze  można korzystać  z  obecności  
ostatnich  żywych  Świadków  Historii  -  Kombatantów  WBK 
– 21puN  by  przekaz  ich  obecności  był  rzeczywistą  Lekcją  
Historii  i zapisywał   w sercach i umysłach dzieci i młodzieży 
Pomniki Pamięci Narodowej i Szacunku  dla Obrońców i by 
to zostało jako nasze Korzenie przekazane następnym  Pokole-
niom.  Temu  służymy  razem  i  każdy  z osobna. 
 
Jesień  w  działalności  Klubu  do  szereg  uroczystości pa-
triotycznych,  imprez  integracyjnych  i  spotkań  z  Komba-
tantami,  oraz  szkoleń  praktycznych i pozyskiwanie wiedzy 
teoretycznej. Cały rok zawsze prowadzimy szkolenia jeździec-

kie, musztrę konną i pieszą,  czytanie mapy, lekcje orientacji 
w terenie, prowadzenie Hipoterapii dla dzieci i osób niepełno-
sprawnych i praca wychowawcza  z dziećmi i młodzieżą.
W Święto Niepodległości 11 Listopada w mundurach pieszo i 
na kilkudziesięciu koniach będziemy defilować w Krakowie, 
Andrychowie, Chrzanowie, Czernichowie  i Brzesku.  Wszyst-
kie  przez  nas  organizowane  imprezy są całkowicie darmowe 
i jest to możliwe tylko dlatego, że bardzo ściśle i autentycznie 
na co dzień współpracujemy ze Społecznościami Lokalnymi i 
otrzymujemy od tych Społeczności wsparcie  pozafinansowe  
pozwalające  organizować  imprezy  na  tysiące  ludzi  i setki 
koni.
Dorobiliśmy się wspaniałej stabilnej Kadry i wspaniałej pa-
triotycznie „zakręconej” młodzieży.  Spotykamy się   często z 
przypadkami zaangażowania się działalność wychowawczą i 
patriotyczną  całych wielopokoleniowych  Rodzin. 

Organizatorem  Odpowiedzialnym  większości działań 
jest  Zbigniew Strzeżywój Burzyński,
Telefon  510 14 14 21
Vice Prezes
                 
Krzysztof  Burzyński
Z wyrazami należnego Szacunku!
Prezes Zarządu Marek Eustachiusz Kiersztyn  
 Kraków,  dnia  13 Czerwca  2012r.

URZĄD  do  SPRAW  KOMBATANTÓW
I  OSÓB  REPRESJONOWANYCH
WARSZAWA

Niniejszym,  za  wieloletnie  wybitne  zasługi  w  popularyzacji  
Tradycji  Walk  Polskiego  Żołnierza  w  załączeniu  przekazu-
jemy  wnioski  o  przyznanie  Odznaki   „ Za Zasługi  dla  Sto-
warzyszenia  Kawalerów  Orderu  Wojennego  Virtuti  Militari  
Kombatantów  WP”

STOWARZYSZENIE KAWALERÓW  ORDERU  WOJEN-
NEGO VIRTUTI  MILITARI KOMBATANTÓW  WOJSKA  
POLSKIEGO

Warszawa  
ERHARDT  Władysław
JAN  WOLSKI
FRANCISZEK  LEMPKOWSKI
ZBIGNIEW  BURZYŃSKI
LESZEK  FRAŃ
MARIAN  OBST
ZBIGNIEW  WIERCIAK

WOJEWÓDZKI  KOMITET   OCHRONY  PAMIĘCI  WALK  
i  MĘCZEŃSTWA   w  KRAKOWIE
Niniejszym,  w  załączeniu  przekazujemy  wnioski  o  przy-
znanie  Medalu  OPIEKUNA  MIEJSC  PAMIĘCI  NARO-
DOWEJ

Bożena Ratter

19 sierpnia 2012r. biskup polo-
wy Józef Guzdek przewodniczył 
Mszy św. przy Cmentarzu Po-
wstańczym „Grupy Kampinos” 
AK we wsi Wiersze. W sierpniu i 
wrześniu 1944 roku ta wieś stała 
się kwaterą dowództwa „Grupy 
Kampinos” na terenie wyzwolo-
nym przez żołnierzy Armii Kra-
jowej, z okupacji niemieckiej, i 
nazwanym dumnie, Niepodległą 
Rzeczpospolitą Kampinoską. W 
wygłoszonym kazaniu opartym na 
przesłaniu „nie opuszczajcie wa-
szych rąk gdyż dni są złe” kazno-
dzieja zwrócił uwagę na ofiarność 
ludności cywilnej, która przyjęła 
ponad 2, 5 tysiąca żołnierzy i 700 
koni w swoje skromne domostwa. 
Za udzielenie schronienia żołnie-
rzom AK jak również za przyna-
leżność mieszkańców do Armii 
Krajowej wieś została zniszczo-
na przez okupanta. Na cmenta-
rzu wojskowym spoczywa 54 
żołnierzy a obok, na cmentarzu 
cywilnym, znajdują się mogiły 
ofiar cywilnych. Niemcy zbom-

bardowali nie tylko wieś Wiersze. 
Ludność cywilną (głównie kobiety 
i dzieci, mężczyzn już wcześniej 
wysłano do obozów) wypędzono 
z domów z zamiarem wywiezie-
nia do obozów. Nacierający front 
armii sowieckiej zmienił decy-
zję niemieckiego okupanta, ale 
ludność nie miała praktycznie, 
do czego wracać. Zamieszkali 
w piwnicach, lepiankach, szała-
sach i rozpoczęli odbudowywanie 
zgliszczy odrzucając propozycje 
władz opuszczenia tego terenu. To 
była ziemia ich ojców, ziemia o 
którą walczyły kolejne pokolenia. 
Mimo braku pomocy ze strony 
władz Ludowej Polski i prześlado-
wań ocalały lud wsi kampinoskich 
pozostał na ojcowiźnie. Biskup 
polowy wspomniał w swoim ka-
zaniu kapelanów, wśród nich Ste-
fana Wyszyńskiego, późniejsze-
go Prymasa Polski,. mówiącego, 
iż nie samym chlebem człowiek 
żyje. Biskup podkreślił, iż w od-
prawianej Mszy modlimy się za 
bohaterskich obrońców Warszawy, 
za tych, którzy łączyli poczucie 
honoru z cnotą chrześcijańską. 

 „Biskup Guzdek wezwał uczest-
ników uroczystości do rachunku 
sumienia przy pomniku bohate-
rów i nad mogiłami powstańców. 
Pokreślił, że trzeba zdecydowa-
nie sprzeciwić się nawoływaniu 
niektórych, że „«polskości trzeba 
się wyprzeć»” wszak to: «nie-
normalność», «cywilizacyjny za-
ścianek Europy», brzydka panna, 
której nikt nie chce, potrzebny 
jest namysł nad duszą narodu”. 
W tej sytuacji cmentarze wojen-
ne powinny stać się obowiązkową 
lekturą. Kaznodzieja wezwał do 
uporczywej pracy, „aby ci, którzy 
żyjąc na polskiej ziemi, podobni 
do turystów, którzy utracili po-
czucie dziedzictwa narodowego, 
albo jeszcze go nie poznali, uzna-
li Ojczyznę za swoją Matkę”. 
Przypomniał także rolę Kościoła 
w czasach zniewolenia, który był 
jedyną ziemią wolności.
- Kościół zawsze był z narodem. 
W polskich kościołach celebro-
wane i przypominane były zry-
wy polskiego ducha oraz sukcesy 
polskiego oręża. W polskich ko-
ściołach obchodzone były kolejne 

rocznice ustanowienia Konstytu-
cji 3 Maja oraz świętowano try-
umf polskiej armii, zwany „cu-
dem nad Wisłą”. Kiedy skazano 
na zapomnienie bestialsko za-
mordowanych na „nieludzkiej 
ziemi”, wywiezionych na Sybir 
i stepy Kazachstanu, w polskich 
kościołach pojawiały się tablice 
oraz urny z prochami z Katynia, 
Miednoje i innych miejsc kaźni 
polskich oficerów”

cytat ze strony http://www.ordy-
nariat.wp.mil.pl/pl/518_14522.
html 
Niedaleko Wierszy wieś Sowia 
Wola z ulicą o nazwie Wojsko 
Polskie , wieś Małocice,  a w 
nich wspaniałe rezydencje oto-
czone grubymi murami. Do kogo 
należą, do tych, którzy nawołują 
„polskości trzeba się wyprzeć”? 
Przecież nie do dawnych miesz-
kańców, którzy otrzymują renty 
w wysokości 600 zł za oddane 
ziemie, ziemie należące do wol-
nej Polski dzięki ich ofierze.  Bo 
żyli zgodnie z przesłaniem „nie 
opuszczajcie waszych rąk gdyż 

dni są złe”. Ziemie, na których 
już inni mają pałace. Ziemie, któ-
re komuś zabrano, aby utworzyć 
na nich utopijny raj, czyli PGR 
a gdy koncepcja okazała się nie-
wypałem odstąpiono wtajemni-
czonym za 50 groszy czy 2 złote 
za metr kwadratowy a ludzi przy-
muszanych przez lata do pracy 
w PGR-ach skazano na nędzę. A 
może nawołujący do wyparcia się 
polskości powinni ustąpić miej-
sca naszym Rodakom z polskich 
Kresów  lub byłym właścicielom 
, którzy o polskość walczyli i do 
polskości się przyznają ? Wszak to 
Zgrupowanie Stołpecko Naliboc-
kie AK przedzierając się z Pusz-
czy Nalibockiej za Niemnem, po-
konała 500 kilometrowy szlak, by 
przed godziną "W" stanąć u bram 
Warszawy. Według posiadanych 
danych, na pewno nie pełnych, 
w walkach w czasie Powstania 
Warszawskiego w ramach "Grupy 
Kampinos" poległo 245 żołnierzy 
Zgrupowania, a na terenach Kie-
lecczyzny dalszych 31, z ogólnej 
liczby 942 przybyłych z Kresów. 
Ogółem z 1979 żołnierzy, których 

„Nie opuszczajcie waszych rąk gdyż dni są złe”
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związki z Polskim Oddziałem 
Partyzanckim i Zgrupowaniem 
udało się ustalić, poległo w wal-
kach 551, a podstępnie zamordo-
wanych zostało 176. Żołnierze 
Zgrupowania, którzy nie polegli 
w czasie wojny, nie mogli wrócić 
do swoich domów na rodzinnej 
ziemi, o której wolność walczyli 
z dwoma wrogami. Rozprosze-
ni w Polsce, Europie i na innych 
kontynentach, odchodzą zapo-
mniani na Wieczną Wartę.
Przykładem mogą być wspaniali 
dowódcy Zgrupowania.
Por. Adolf Pilch „Góra” - „Doli-
na” musiał opuścić Polskę. Zmarł 
w 2000 r. w Londynie.
Por. Witold Pełczyński „Dźwig” 
– pierwszy dowódca Polskie-
go Oddziału Partyzanckiego, 
dowódca batalionu piechoty w 
Puszczy Nalibockiej i w Kampi-
nosie, ranny na Dworcu Gdań-
skim, jeniec Stalagu XI-A, azyl 
znalazł w Australii i tam zmarł. 
h t t p : / /www. iw ien i ec . eu /AK/
Iwieniecka%20AK.pdf
http://podziemiezbrojne.blox.pl/
html

Od  redakcji:

W tym miejscu warto dodać jesz-
cze kilka słów które napisał Mar-
cin Biegas na stronie: http://www.
akkampinos.pl/relacja-1.html
Wiersze to niewielka wieś po-
łożona w samym sercu Pusz-
czy Kampinoskiej. W 1939 roku 
mieszkańcy Wierszy byli świad-
kami klęski kampanii wrześnio-
wej, rozbite w Bitwie nad Bzurą 
polskie wojska przedzierały się 
tamtędy do Warszawy. W 1944 
roku w Wierszach znów pojawi-
ło się polskie wojsko, oddziały 
Stołpecko-Nalibockie przybyły tu 
aby wziąć udział w akcji „Burza”. 
Na dwa miesiące Wiersze stały 
się stolicą niepodległego państwa 
polskiego zwanego Niepodległą 
Rzeczpospolitą Kampinoską. W 
miejscu dzisiejszego kościoła 
w Wierszach znajdował się plac 
apelowy, na którym odprawia-
no Msze polowe. Partyzanci od-
pierali liczne niemieckie ataki, 
broniąc swego wywalczonego 
skrawka ojczyzny. Dopiero duża 
niemiecka operacja „Sternsch-

nuppe” położyła kres puszczań-
skiej wolności. Niemcy zaatako-
wali partyzancki obóz z użyciem 
artylerii, pojazdów pancernych i 
ze wsparciem lotnictwa. Wiersze 
zostały doszczętnie zniszczone, a 
partyzanci wraz z ludnością cy-
wilną, z którą żyli „za pan brat”, 
musieli opuścić te tereny ulegając 
przeważającym siłom wroga.
8 lipca 2012 w kościele w Wier-
szach miały miejsce uroczystości 
patriotyczno-religijne. 
Prymas Polski Senior ks. Kardy-
nał Józef Glemp odprawił Mszę 
św. w intencji Ojczyzny oraz 
ogłosił dekret nadający wize-
runkowi NMP w Wierszach ty-
tuł Niepokalanego Serca Maryi 
Opiekunki Niepodległości. Po 
uroczystościach na pobliskiej 
łące odbyła się rekonstrukcja hi-
storyczna pt. „Pamięci tamtych 
dni… 1944” pokazująca historię 
Wierszy w okresie 1939-1944 
oraz funkcjonowanie partyzanc-
kiego obozu. Po 68 latach znów 
można tu było zobaczyć żołnierzy 
w mundurach z tamtych czasów, 
polskich i niemieckich.

Na polu rekonstrukcji stanęły 
kryte strzechą chaty, wokół któ-
rych krzątali się cywile. Z gło-
śników rozbrzmiały takty muzyki 
Chopina, a zaraz potem komuni-
kat o wybuchu II wojny świato-
wej. Nadjechali ułani z września 
39, stanęli na moment we wsi by 
napić się wody, po czym odje-
chali w kierunku stolicy. Potem 
we wsi pojawili się Niemcy, na-
stał czas zniewolenia, zaczęły się 
represje. Trwały one do chwili, 
kiedy do wioski ze śpiewem na 
ustach wkroczyły połączone od-
działy z Kresów. Rozpoczęło się 
wspólne partyzanckie życie. W 
rekonstrukcji wystąpił także ks. 
proboszcz Krzysztof Kłosiewicz 
z parafii w Wierszach, odprawia-
jąc partyzancką Mszę polową. 
Wkrótce doszło do pierwszej po-
tyczki. Do wioski zbliżyło się nie-
mieckie natarcie, na czele którego 
jechał samochód pancerny Adler. 
Rozgorzała bitwa, partyzanci od-
rzucili natarcie, a „pancerka” zo-
stała zniszczona strzałem z Ur-a. 
Część Niemców dostała się do 
niewoli. Euforia nie trwała jednak 

długo, nad Wierszami pojawiły 
się czarne krzyże Luftwaffe. Sa-
molot rozpoczął bombardowanie 
wioski, wybuchy i dymy zasnuły 
niebo. Ruszyło kolejne niemiec-
kie natarcie. Oddziały SS zbliżały 
się do wioski w dużej sile, towa-
rzyszyły im motocykle z koszem, 
transporter opancerzony SD.Kfz 
251 oraz sekcja z moździerzem. 
Partyzanci bronili się zażarcie, 
jednak musieli opuścić wioskę, 
po której została już jedynie spa-
lona ziemia. 
Wielu rekonstruktorów przyje-
chało z bardzo daleka. Ekipa Bo-
rujska przyjechała aż ze Szcze-
cina, kolega z GRH Eule 1945 z 
Ostrawy, a ułani z 10 pułku wraz 
z końmi z Białegostoku. Wielki 
szacunek Panowie!
mgr inż. Marcin Biegas
Scenariusz: Marcin Biegas
Organizator rekonstrukcyjny: 
GRH Barbarossa
Koordynacja Grup Rekonstrukcji 
Historycznej: Grzegorz Sala
Za; http://www.akkampinos.pl/
relacja-1.html

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Redakcja

Według informacja z Łucka na 

Wołyniu. Co roku w tym histo-
rycznym mieście nacjonaliści 
ukraińscy organizują tzw. Festi-
wal Banderstadt.
4 sierpnia br. ta faszystowska im-
preza została zakłócona przez od-
ważnego człowieka, który lecąc 
na paralotni rozsypał nad głowa-

mi zgromadzonych ulotki uka-
zujące zbrodnie bandytów spod 
znaku Stepana Bandery i Romana 

Szuchewycza. Ulotki te można 
znaleźć na ukraińskim portalu pod 
linkiem http://zaxid.net/home/
showSingleNews.do?nad_ban-
dershtatom_z_paraplana_komso-
moltsi_skinuli_listivki_z_bande-
royu_foto&objectId=1261734

Tłumaczenie napisów:
Partnerzy i ideowi wspólnicy
"Słowianie to dzikusy! Trzeba 

ich eksterminować!" Adolf Hitler 
Hauptman (kapitan) faszystow-
skiej armii R. Szuchewycz zbrod-
niarz wojenny, nazista, antysemi-
ta i agent Abwehry "Niech będzie 
krew choćby po kolana, byle była 
wolna Ukraina!" S. Bandera

Tłumaczenie:
Wołyń pamięta i nie przebaczy...
Według niepełnych danych, od 
września 1943 r. - do grudnia 
1954 r. na terytorium Wołynia 
zginęło z rąk członków UPA i 
bojówek OUN w 746 miejscowo-
ściach obwodu 8281 osób (wśród 
nich 5099 mężczyzn, 2127 kobiet 
i 1055 dzieci). 
Spośród nich bezpośrednio w 
walkach zginęło 514 osób, a po-
zostałe zostały podstępnie zamor-
dowane.
Oprócz tego rannych zostało 640
osób [98].
Według rejonów obraz przedsta-
wia się następująco:
1. Włodzimierz Wołyński (razem z
miastem) - 243

2. Horochów - 740
3. Iwanicze - 371
4. Kamień Koszyrski - 869
5. Kiwerce - 799
6. Kowel (razem z miastem) - 622
7. Łokacze - 200
8. Łuck (razem z miastem) - 751
9. Lubieszów - 534
10. Luboml - 446
11. Manewicze - 1088
12. Ratniów - 332
13. Rożyszcze - 217
14. Starowiżów - 598
15. Turyjsk - 385
16. Szack – 86

Komentarz tego wydarzenia wy-
daje się zbędny. Czytelnicy sami 
potrafią dokonać oceny tego co na 
Ukrainie się dzieje.

Antybanderowskie ulotki
prosto z nieba

http://www.iwieniec.eu/AK/Iwieniecka%20AK.pdf
http://www.iwieniec.eu/AK/Iwieniecka%20AK.pdf
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W dniu 18.08.2012 r. w Nowej Ru-
dzie - Jaworniku odbyła się skromna 
uroczystość poświęcenia - po odno-
wieniu - kapliczki przydrożnej, w 
której umieszczony jest (w postaci 
reprodukcji) cudowny obraz Matki 
Bożej Kochawińskiej.
 
Kochawina to miejscowość leżąca na 
terenie obecnej Ukrainy w obwodzie 
lwowskim, w rejonie Żydaczowa – na 
południowy zachód od niego. Dziś 
Kochawina zniknęła z mapy, stano-
wiąc południową część miejscowości 
o nazwie Гніздичів (Hnizdyczów).

W czasach trudnych i niezrozumia-
łych opiekujący się tamtejszym ko-
ściołem i cudownym obrazem Matki 
Bożej Kochawińskiej księża Jezuici, 
uciekając w 1944 r. przed pożogą 
tego okresu, przywieźli obraz do Pol-
ski, gdzie po różnych wędrówkach w 
roku 1974 znalazł miejsce w kościele 
parafii Św. Bartłomieja w Gliwicach, 
a później w roku 1994 został prze-
niesiony do nowo wybudowanego 

Sanktuarium Matki Boskiej Kocha-
wińskiej, na gliwickim osiedlu Ko-
pernika.
W bieżącym roku obchodzimy 100 
lecie koronacji oryginału tego obrazu, 
która odbyła się 15 sierpnia 1912 roku 
z rąk abpa  Józefa Bilczewskiego.
 W kapliczce w Nowej Rudzie Ja-
worniku znajduje się reprodukcja ob-
razu, wykonana z okazji pierwoszej 
koronacji. Umieścił ją tu nieżyjący 
już dawny mieszkaniec domu sąsia-
dującego z kapliczką na Jaworniku 
pan Lisowicz, którego matka wielo-
krotnie pielgrzymowała do Kocha-

winy, do cudownego obrazu i prze-
kazała synowi znajdującą się dziś w 
Jaworniku reprodukcję z 1912r.
Kapliczka po niemieckich miesz-
kańcach Jawornika była opustoszała 
i osiedlający się tu Polacy z Kresów 
zagospodarowali ją po swojemu, a 
pod koniec swojego życia pan Liso-
wicz zdecydował się umieścić w niej 
cenną rodzinną pamiątkę, aby Matka 
Boża ukryta w wizerunku kochawiń-

skim mogła być czczona przez miej-
scowych mieszkańców i przybywa-
jących tu gości i roztaczała nad nimi 
Matczyną opiekę.
Kilka lat temu aktualni właściciele 
domu Lisowiczów Monika i Woj-
ciech Hann wraz z mieszkającymi w 
nim Iwoną i Mirosławem Przygoda, 
w porozumieniu z poprzednim pro-
boszczem parafii p.w. Św. Barbary 
w Nowej Rudzie Drogosławiu – ks. 
Markiem Mundziakiewiczem posta-
nowili podjąć działania mające na 
celu odremontowanie, będącej już 
w złym stanie, kapliczki wraz z ob-
razem.
Działania te dzięki ich determinacji i 
pozyskanym do tego ludziom dobrej 
woli oraz koniecznym funduszom 
przyniosły efekt, którego finałem 
była wspomniana na wstępie uroczy-
stość.
Wykonano konieczne prace mu-
rarskie, tynkarskie i malarskie we-
wnątrz i na zewnątrz kapliczki, wy-
mieniono daszek, wraz z obróbkami 
blacharskimi i pokryciem gontem bi-
tumicznym, zamontowano wewnątrz 
- pod obrazem - blat z czerwonego 
piaskowca, wykonano i zamonto-
wano piękną kratę z metaloplastyki, 
kutą przez mistrza kowalskiego, upo-
rządkowano i pięknie przyozdobiono 
kwiatami i zielenią otoczenie obiek-
tu. Wreszcie sam obraz cudownego 
wizerunku  poddano renowacji kon-
serwatorskiej w jednej z pracowni 
warszawskich.
Wszystko to pozwoliło osiągnąć 
piękny efekt w postaci odnowionej 
kapliczki, która przez wiele następ-
nych lat umożliwi przybywającym 
w to miejsce wiernym wypraszanie 
potrzebnych im łask i opieki Matki 
Bożej Kochawińskiej.
 
Należy wyrazić wielkie uznanie i 
wdzięczność osobom i instytucjom, 
które podjęły się powyższych dzia-
łań i swoim wsparciem umożliwiły 
ich pomyślne zakończenie.
Wśród wspaniałych donatorów (za-
równo finansowych, jak i w posta-
ci materiałów i własnej ogromnej 
pracy) dzieła odnowienia kapliczki 
należy wymienić przede wszystkim 
księży proboszczów parafii św. Bar-
bary w Nowej Rudzie Drogosławiu 
(poprzedniego – ks. Marka Mundzia-

kiewicza i obecnego - ks. Kan. Wie-
sława Raka), pana Burmistrza Nowej 
Rudy Tomasza Kilińskiego, małżeń-
stwa: Moniki i Wojciecha Hann oraz 
Iwony i Mirosława Przygoda.
Sobotnia uroczystość uświetniona 
była obecnością i prowadzeniem 

głównej celebry przez księdza Zdzi-
sława Rabkę, który przez wiele lat 
był kustoszem  w jezuickim Sanktu-
arium Matki Boskiej Kochawińskiej 
w Gliwicach, a od 2 lat pracuje w 
Kłodzku.
 Na uroczystość przybyli okoliczni 
mieszkańcy – wraz z synem pana 
Lisowicza, a także liczna grupa wro-
cławskiego środowiska dominikań-
skiego, która bardzo intensywnie 
uczestniczyła w działalności Dusz-
pasterstwa Akademickiego „Domi-
nik” w okresie posługiwania w nim 
Ojca Ludwika Wiśniewskiego.
 

Wg WIKIPEDIA:
Matka Boża Kochawińska, zwana 
również Matką Dobrej Drogi – obraz 
nieznanego autorstwa o wymiarach 
83 × 56 cm, namalowany na desce 
dębowej grubości 3 cm, przedstawia 
Matkę Boską w półpostaci z Dzie-

ciątkiem oraz napis w dolnej części 
"O Mater Dei Electa/Esto Nobis Via 
Recta" co tłumaczy się jako " O Mat-
ko przez Boga wybrana, bądź nam 
drogą prostą". Obraz czczony był w 
Kochawinie jako cudowny od po-
łowy XVII w., koronowany 15 
sierpnia 1912 przez abpa Józefa 
Bilczewskiego, obecnie znajduje 
się w Sanktuarium Matki Bożej 
Kochawińskiej w Gliwicach.

relację opracował: Zbigniew Sa-
ganowski
19.08.2012 Wrocław

Matka Boża Kochawińska 
- Matka Dobrej Drogi
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Wiesław Pisarski

Od 14 do 28 lipca po raz drugi w 
Zamłyniu, w ciągle powstającym tu 
Międzynarodowym Centrum Inte-
gracji, odbyła się Letnia Szkoła Ję-
zyka Polskiego dla dzieci pochodze-
nia polskiego z Wołynia mających 
zamiar studiować w Polsce.

Wszyscy przyszli studenci mieli 
możliwość aktywnego uczestnicze-

nia w czterech godzinach lekcji co-
dziennie. Zajęcia były prowadzone 
w III grupach przez troje nauczycie-
li z Polski (z Leszna i z Zamościa), 
którzy stosowali wszechstronne me-
tody nauczania, korzystali z różnych 
książek wypożyczonych ze Szkoły 
Polskiej w Kowlu, z atlasów, z ksią-
żek do nauczania historii, z materia-
łów kopiowanych w Konsulacie RP 
w Łucku.
Oprócz posługiwania się językiem 

polskim na lekcjach uczestnicy 
szkoły mieli możliwość rozmawia-
nia, śpiewania oraz wspólnych za-
baw i gier w tym języku z dwiema 
opiekunkami z Zamościa i z Cheł-
ma.
Jako że gospodarzem był ksiądz Jan 
Buras – pomysłodawca, budowni-
czy i gospodarz ośrodka – ucznio-
wie mogli uczestniczyć codziennie 
we mszy świętej śpiewając i modląc 
sie po polsku. Brali też udział we 

mszy prawosławnej.
Uczniowie nie tylko uczyli się języ-
ka polskiego. Przez pięć dni mieli 
możność uczestniczenia w warsz-
tatach malarskich prowadzonych 
przez wybitne malarki z Łucka Ta-
tianę Miałkowską i Halinę Czernisz. 

Wykonali prace na szkle, drewnie i 
ozdobili kolorowo torby ekologicz-
ne.
Dużą atrakcją była dwudniowa 
wycieczka do Polski. Uczestnicy 
szkoły podziwiali zabytki Lublina 

i Kazimierza Dolnego nad Wisłą, 
kupowali pamiątki, jedli smaczne 
posiłki i pyszne lody, spacerowali 
i wspinali się w górę, by obejrzeć 
piękne widoki.

W niedziele uczniowie mogli odpo-
cząć od nauki nad jeziorem Pisocz-
ne. Tam były kąpiel, obiad, zabawy, 
gry, śpiewy i msza święta. Gośćmi 

szkoły byli Konsul Generalny pan 
Marek Martinek, Konsul pani Ka-
rolina Golubiewska i Konsul pan 
Krzysztof Sawicki. Uczniowie mieli 
spotkanie z milicjantem z Lubomla i 
mogli porozmawiać na interesujące 
ich tematy związane z przestępczo-

ścią nieletnich i z prawem karnym. 
Aby otrzymać nagrody książko-
we i dyplomy ukończenia szkoły, 
uczniowie napisali dwie prace: wy-
pracowanie o sobie i list do Boga.
W czasie trwania szkoły nawiązały 

sie nowe znajomości i przyjaźnie. 
Trudno było się rozstać, ale życie 
ma swoje prawa. Wszyscy dzię-
kowali Bogu, że mogli spotkać się 
wśród pięknej przyrody
Zamłynia i doskonalić swoje umie-
jętności językowe, malarskie i śpie-
wacze.
W. P.

Nie ma jak w Zamłyniu
na letniej szkole języka polskiego.
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Andrzej Łukawski

Dwudniowy VII już Piknik Hippicz-
ny w Ptakach odbył się w dniach 4 
i 5 sierpnia 2012. Organizatorami 
Pikniku były Harcerska Szkoła Ka-
walerii z Ptaków, „Stajnia Kasztan” 
z Mlęcina oraz Towarzystwo Pa-
mięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich z 
Mińska Mazowieckiego.

W programie dwudniowego pikniku 
znalazły się od strony sportowej:

- zawody jeździeckie w ujeżdżeniu, 
w których zwyciężyła Magdalena 
Kącka na D’Angel K z MUKJKo-
sów Gołaszyn,
- zawody w skokach przez prze-
szkody:
w klasie LL „Open” zwyciężyła 
Magdalena Kadłubańska na Kasz-
telanie reprezentanta 14 HDJ Spi-
rydion, a w klasie L po rozgrywce 
Arkadiusz Karwowski na Oregonie 
z KJ Szwadron Jazdy RP Stara Mi-
łosna,
- zawody WKKW, w których naj-
lepsza okazała się Nicolle Scorziel-
lo na Lapsusie z KJ Jakubów,
- konkurs „Cross-Derby” – zwycię-
stwo Michała Piaska na Kasztelanie 
z 14 HDJ Spirydion, oraz konkurs 
Militarii.

Zwycięzcą i zdobywcą szabli wz. 21 
został podharcmistrz Piotr Piasek na 
Medyku z 14 HDJ Spirydion 

W niedzielę odbyła się również uro-
czysta defilada uczestników i gości 
Pikniku oraz polowa Msza Święta, a 
przez oba dni nad bezpieczeństwem 

uczestników i licznie zebranej pu-
bliczności czuwał patrol Policji 
Konnej.

Bardzo udana impreza w jeździec-
kiej, sportowej, ale również patrio-
tycznej atmosferze, która odbyła 
się – pomimo pewnych obaw – przy 
pięknej słonecznej pogodzie.
Wielkie brawa i podziękowania dla 
organizatorów, a zwłaszcza skrom-
nej, ale wspaniałej grupy harcerek i 
harcerzy z 14 Drużyny Harcerskiej 
Spadłych Listków do Szyby Przy-
klejonych Deszczu Kropelką i ich 
opiekuna druha Zbigniewa Nowo-
sielskiego!

Na pikniku nie mogło zabraknąć 
Żołnierzy z Okręgu Wołyńskiego 
Światowego Związku Żołnierzy 
AK, którzy tradycyjnie uczestniczą 
w tej wspaniałej imprezie.

Podczas tegorocznej imprezy, żoł-
nierze z 27 WDP AK, za duży wkład 
pracy i zaangażowanie w realizacji 
projektów opartych na historycz-
nych wzorcach niepodległościo-

wych oraz za podtrzymywanie i 
propagowanie idei patriotycznych 
w procesie edukacji młodego poko-
lenia, nadali Zbigniewowi Nowo-
sielskiemu z Biura Rekonstrukcyj-
no- Technologicznego Zabytkowej 
Inżynierii Pojazdowej Strebrny Me-
dal Pamiątkowy 27 WDP AK.
Medal wręczył Honorowy Prezes 
OW Stanisław Maślanka.

Pierwszy dzień VII Pikniku Hip-
picznego w Ptakach rozpoczął się 
oficjalnym powitaniem wszystkich 
uczestników o godz 13:00. Następ-
nie podziwiać mogliśmy konkurs 
ujeżdżenia klasy L, w którym bra-
ło udział 10 zawodników. Konkurs 
ten sędziowały Panie: Magdalena 
Gniadek i Joanna Maciejko. 
Klasyfikacja zawodników prezen-
towała się następująco:
1. Magdalena Kącka na koniu 
D’Angel K z MUKJ Kosów Goła-
szyn,
2. Ewa Piątkowska na koniu Pia-
czenza z JKS Karolina,
3. Katarzyna Żukowska na Marce 
zestajni Kasztan. 

Kolejnym punktem programu był 
pokaz kadryla do muzyki przy-
gotowany przez Harcerską Szko-
łę Kawalerii w składzie: dh Anna 
Białkowska, dh Anna Marchele-

wicz, dh Katarzyna Żukowska, 
dh Monika Jastrzębska. Pokaz pt. 
„Szabla i koń” w wykonaniu Pana 
Pawła Mullera odbył się godzinę 
wcześniej. 

Widzowie mogli podziwiać tak-
że pokaz jazdy w damskim siodle 
przygotowany przez Danutę Ko-
nończuk z Klubu Jeździeckiego 
DamaDana oraz pokaz Militarii 
przygotowany przez Michała i 
Piotra Piasków z 14 Harcerskiej 
Drużyny Jeździeckiej „Spiry-
dion” z Ostrołęki. Na zakończenie 
pierwszego dnia Pikniku Harcerze 

zorganizowali ognisko z kiełba-
skami oraz tańce pod gwiazdami.

Drugi dzień Pikniku rozpoczę-
ła defilada uczestników po której 
mogliśmy podziwiać zawody Mi-
litarii sędziowane i barwnie ko-
mentowane przez Pana Jerzego 
Konowrockiego reprezentującego 
Towarzystwo Pamięci 7Pułku Uła-
nów Lubelskich. 

Pierwsze miejsce, tytuł naj-
dzielniejszego ułana oraz szablę 
ufundowaną przez Wójta Gminy 
Siennica Grzegorza Zielińskiego, 
otrzymał Michał Piasek na koniu 
Kasztelan z 14 Harcerskiej Druży-
ny Jeździeckiej „Spirydion”.

O 12:30 rozpoczęła się Msza 
Święta, którą poprowadził ks. An-
drzej Piotrowski z parafii pw. Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomocy w 

Hucie Mińskiej. Po Mszy Świętej 
Pani Anna Lewak
prezes Towarzystwa Polskiego 
Państwa Podziemnego w imieniu 
żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK wręczyła pamiąt-
kowe medale dh Zbigniewowi 
Nowosielskiemu oraz 14 HDJ 
„Spirydion”. Następnie organiza-

torzy pod okiem Gospodarza Toru 
bardzo sprawnie ustawili parkur, 
aby już o 13:30 móc podziwiać 
pierwszych zawodników startują-
cych w konkursie skoków klasy L. 
Konkurs ten sędziował Pan Adam 
Sulewski. Po zaciętej rozgrywce 
miejsca nagradzane przedstawiały 

się następująco:
1. Arkadiusz Karwowski na koniu 
Oregon ze SJ Szwadronu Jazdy 
RP,
2. Karolina Kalinowska na koniu 
Czarna Hańcza z JKS Karolina,
3. Michał Piasek na koniu Kaszte-
lan z 14 DHJ „Spirydion”.

Konkurs WKKW wygrała Włosz-
ka Nicole Scorżiello na koniu Lap-
sus ze stajni Jakubów.

Wołyniacy z OW ŚZŻAK na
VII PIKNIKU HIPPICZNYM
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W trakcie Pikniku pracował cały
sztab ludzi, oraz było rozstawio-
nych mnóstwo stoisk na którym 
każdy mógł coś obejrzeć kupić lub
się posilić.
Na samym wejściu na pole pikni-
kowe witał nas 1 Pułk Strzelców 
Konnych z Garwolina, który zor-
ganizował wystawę wyposażenia 
pułku.

Na kolejnych stanowiskach można
było zakupić „Pamiątki z Ptaków”,
którymi były śliczne koniki sprze-
dawane przez harcerzy z 14 D.H. z
Ptaków, do których dołączane były
płyty z filmem o 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK. Pan Zbi-
gniew Tchórzewski oraz Kresowi 
Serwis Informacyjny rozstawił się 
z materiałami związanymi z 27 

Wołyńską Dywizją Piechoty AK. 
Ponadto swoje stoiska mieli Pani 
Łucja Melania Witczak ze Sklepu 
Jeździeckiego „W Siodle” z Miń-
ska Mazowieckiego, na którym 
można było nabyć sprzęt jeździec-
ki, Państwo Rosińscy - z natural-
nymi produktami pszczelimi, sto-
isko ze słodkościami: 
lodami, watą cukrową, żelkami 
oraz popcornem.
Ponadto nasi harcerze również 
mieli swoje stoisko na którym 
sprzedawali ciasta, gofry oraz 
domowy chleb ze smalcem. Pie-
niądze, które zarobili zostaną 
przeznaczone na letni wyjazd obo-
zowy. 
W czasie, gdy na parkurze roz-
grywały się zawody tuż za lasem 
kaskader Wojciech Orlik przygo-
towywał się do pokazu, który mo-
gliśmy podziwiać o godz 15:00.
Pokaz zawierał elementy zarówno
tresury konia jak i kaskaderki kon-
nej.
Dokładnie pół godziny później 
rozpoczął się konkurs skoków kla-
sy Open, który wygrała Magdalena 
Kadłubańska na Kasztelanie z 14 
DHJ „Spirydion”, drugie miejsce 
zajęła Jolanta Zawadzka na koniu

Grand ze SJ Szwadronu Jazdy RP,
a trzecie Nicole Scorżiello na ko-
niu Lapsus ze stajni Jakubów.

O godz 16:30 rozpoczął się pokaz
kucia konia wykonany przez Paw-
ła Szajkowskiego oraz aukcja ob-
razów na rzecz obozu harcerskiego
14 Drużyny Harcerskiej z Ptaków.
Strażacy z OSP w Żakowie zapre-
zentowali pokaz sprawiania linii
gaśniczej.

O godz 17:30 rozpoczął się ostatni
konkurs VII Pikniku Hippicznego

czyli Cross. Był to zarówno od-
dzielny konkurs jak i ostatni z 3 
elementów (ujeżdżenie, skoki, 
cross) konkursu WKKW. Trasa 
Crossu obejmowała 11 przeszkód
w tym bankiet oraz przeszkodę 
wodną. W konkursie „cross” najle-
piej wypadli Michał i Piotr Piasko-
wie przy czym pierwsze miejsce 
zajął Michał Piasek wyprzedzając
swojego tatę Piotra o 6 sekund.

Za zorganizowanie dwóch parkin-
gów tuż przy wjeździe na teren 
pola Pikniku odpowiedzialni byli
harcerze którzy kierowali ruchem
oraz sprzedawali bilety parkingo-
we.
Nieoceniona była również Policja
Konna, która w czasie dwóch dni
Pikniku pilnowała porządku, a 
także wzbudzała zachwyt na pięk-
nych koniach rasy Śląskiej. Nad 
bezpieczeństwem czuwała rów-
nież karetka pogotowia z ratowni-
kami z Mrozów.

Jednym ze sponsorów wydarzenia
był SK Bank, który miał swoje 
stoisko, w tym baner oraz balon z
logo banku. Sponsorami byli także
Gmina Siennica, Lokalna Grupa 
Działania Ziemi Mińskiej, Piekar-
nia i Cukiernia Gromulscy, Sklep
Kulfon oraz Biuro Rekonstrukcyj-
no – Technologiczne Zabytkowej
Inżynierii Pojazdowej.

Nie zabrakło również atrakcji dla
najmłodszych. Rozstawiony został
dmuchany zamek oraz trampolina.
Byli także goście zagraniczni 
z Australii, Francji, Finlandii, 
Włoch oraz Czech.

VII Piknik Hippiczny dobiegł koń-
ca, był wydarzeniem pełnym wra-
żeń oraz sukcesów
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Zofia Wojciechowska

Poznaliśmy  się w Programie Pomost 
przez internetowe strony Radia Wnet 
i Magazynu Polonia. Ale jak ważne 
są spotkania w rzeczywistej prze-
strzeni mogliśmy przekonać się na 
wspólnych warsztatach. Nabyte nowe 
doświadczenia z dziennikarstwa spo-
łecznościowego i zajęcia digitalizacji, 
praca w zainscenizowanej redakcji to 
czas efektywnie spędzony z 30 osobo-
wą grupą liderów i działaczy polskich 
organizacji za wschodniej granicy. 

/ Gościenm warsztatów był poseł Adam 
Kwiatkowski

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka na 
zaproszenie Program Pomost zorga-
nizowało wspólne zajęcia. Młodzież 
na ulicach Warszawy zdobywała in-
formacje do serwisu naszego progra-
mu. Celem warsztatów było wsparcie 
potencjału intelektualnego Polaków 
mieszkających w Abakanie i Omsku 
(Rosja), Dobromilu (Ukraina), Dy-
neburgu (Łotwa) oraz na Brasławsz-
czyźnie (Białoruś) i umożliwienie 
nawiązania żywych kontaktów po-
między przedstawicielami polskich 
środowisk z czterech państw oraz z 
młodzieżą polską. W  dniu 1 sierpnia 
Liderzy zwiedzili studio nagraniowe 
oraz poznali pracę redakcji Radia 
Wnet. Młodzieżowi liderzy zapoznali 
się możliwością  internetowych me-
diów. Odwiedzili strony www Maga-
zynu Polonia, Kresowego Serwisu In-
formacyjnego i Programu Pomost. Ich 
zdjęcia znalazły się   na portalu Radia 
Wnet. Młodzież uczyła się zbierania 
informacji, tworzenia reportażu, na-
uki autoprezentacji i konstrukcji wy-
wiadu. Odbyły się także bardzo cieka-
we ćwiczenia w terenie prowadzone 
przez red Krzysztofa Mikę. Ostatnio 
wiele mówimy o różnych projektach 
i programach których adresatami są 
nasi rodacy. Zamiarem Programu Po-
most jest pokazanie jednego z takich 
projektów- prowadzonego dla ludzi 
młodych w wieku 18- 22 lat przez 
polską organizację NGO.

 Cele szczegółowe projektu to umoż-
liwienie pobytu w Polsce młodzieży 
polskiego pochodzenia oraz ich opie-
kunom, dostarczenie wiedzy przy-
datnej uczestnikom dla podniesienia 
ich osobistych kompetencji interper-
sonalnych, pogłębienie umiejętności 
posługiwania się językiem polskim, 
poszerzenie wiedzy na temat polskiej 
historii, tradycji i dziedzictwa kulturo-
wego oraz umożliwienie nawiązania i 
kontynuowania aktywnych kontak-
tów pomiędzy młodzieżą polskiego 
pochodzenia a ich polskimi rówieśni-
kami z Polski w czasie trwania obozu, 
a także po jego zakończeniu. Czego 
się nauczyli? Mam nadzieję, że po-
strzegania samych siebie jako ludzi 
zdolnych i wytrwałych.

Zadanie zostało zrealizowane poprzez 
organizację edukacyjno-wypoczyn-
kowego letniego obozu w Polsce. 
Widok warszawskiego Starego Mia-
sta  w dniu pierwszego sierpnia dla 
młodzieży polskiego pochodzenia z 
Białorusi, Ukrainy, Łotwy i Rosji z 
pewnością był niezapomniany. Czym 
jest dzisiejszy patriotyzm? Warto nad 
ty się zastanowić- Równolegle dla na-
uczycieli języka polskiego z powyżej 
wymienionych państw  zorganizowa-
ne warsztaty doskonalące ich warsz-
tat pracy, pozwalające na uzyskanie 
informacji na temat nowoczesnych 
metod pracy przy wykorzystaniu 
narzędzi multimedialnych, dostęp-
nych również w Internecie. Relacja 
z warsztatów w krótkim czasie tego 
samego wieczora znalazła się na stro-
nie programu Pomost. Błyskawicz-
ny przepływ informacji dziś często 
nie zastanawia nikogo. Młodzież ze 
wschodu pięknie pisze, kaligrafując 
litery- dziś wśród polskich nastolat-
ków jest to rzadkością.

 Po wakacyjnym wyjeździe do Pol-
ski uczestnicy warsztatów w swoich 
regionach  przygotują i zorganizują 
wydarzenia promujące polską kultu-
rę, język polski, historię oraz współ-
czesną Polskę. Mamy nadzieję, że in-
formację będziemy mogli przekazać 
dalej - to wtedy okaże się jaką Polskę 
zobaczyli i co dla nich jest ważne.

 Projekt realizowany przez Stowarzy-
szenie Edukacja i Nauka  pt. „Pro-
mocja wiedzy o Polsce” finansowa-
ny jest przez MSZ. Do współpracy 
partnerskiej Stowarzyszenia Eduka-
cja i Nauka w niniejszym projekcie 
dołączyły następujące organizacje: 
Kulturalno-Narodowa Organizacja 
Społeczna "Polonia" Republiki Cha-
kasja, Rosja Polskie Stowarzyszenie 
Kulturalno – Oświatowe „Rodzina” 
w Omsku, Rosja Związek Polaków 
na Łotwie Oddział w Dyneburgu To-

warzystwo Kultury Polskiej Ziemi 
Lwowskiej Oddział Dobromil, Ukra-
ina.

Na spotkaniu przedstawicielom orga-
nizacji  wręczyliśmy list od profesora 
Politechniki Wrocławskiej Wiesła-
wa Dudka, który chciałby przekazać 
kilkanaście pozycji książkowych do 
biblioteki polskiej na Wołyniu. Go-
ściem warsztatów dziennikarskich był 
Adam Kwiatkowski poseł na Sejm 
RP znany jako parlamentarzysta, któ-
ry w ostatnich wyborach do Sejmu RP 
pozyskał głosy Polonii.  Przyjacielską 
wizytę na przygotowanej wspólnie 
konferencji prasowej złożył Voytek 
Putz- prezes Chicago Chopin Foun-
dation- działacz polonijny z Chicago. 
Na koniec spotkania Polka z Omska 
na Syberii-  Irina Siniagowska uraczy-
ła nas koncertem wykonując operowe 
pieśni. Irina jest uczennicą Collegium 
Muzycznego w Omsku, od dzieciń-
stwa uczy się śpiewu po kierunkiem 
pani Natalii Ogneva.
Spotkanie zrealizowane zostało w 
ramach działań projektu promujące-
go Polskę autorstwa Stowarzyszenia 
Edukacja i Nauka przy współpracy 
z Kresowym Serwisem Informa-
cyjnym oraz redakcją Radia Wnet. 
W maju br. mieliśmy przyjemność 
gościć w Programie Pomost Radia 
Wnet  twórców projektu Stowarzy-
szenia Edukacja i Nauka. Anna Bart-
nik- kierownik projektu w programie 
prowadzonym przez Panią Zofię 
Wojciechowską dziennikarkę Radia 
WNET i korespondenta Magazynu 
Polonia redaktor  Kresowego Serwisu 
Informacyjnego podzieliła się swoimi 
wspomnieniami z Brasławszczyzny 
za co dziękujemy i zachęcamy do po-
słuchania audycji:
http://www.radiownet.pl/#/publika-
cje/program-pomost-jubileuszowo

 
fot: Zofia Wojciechowska, Liderzy w 
Programie Pomost Radia Wnet

Prowadzenie i opracowanie: red Zofia 
Wojciechowska, Program Pomost
współpraca red Krzysztof Mika Ty-
godnik Wnet Radio Wnet,
 red Andrzej Łukawski KSI,
 red Ewa Tylus Radio Wnet,
red Katarzyna Adamiak- Sroczyń-
ska Redakcja Radia Wnet

Wsparcie organizacyjne Stowarzy-
szenie Zielone Dzieci

Urząd Miasta Mrągowa wydział 
promocji

informacje:

http://www.radiownet.pl/publika-
cje/warsztaty-liderow-w-radio-
wnet-lotwa-rosja-ukraina-bialorus
http://www.radiownet.pl/publika-
cje/piesni-z-omska-irina-siniagow-
ska

https://mail.google.com/mail/u/0/
images/cleardot.gif 

Oni naprawdę są wspaniali!
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Władysław 
Trzaska – Korowajczyk

Od 10 do 12 sierpnia 2012 w 
Mrągowie odbył się tradycyjny 
już 18 Festiwal Kultury Kreso-
wej, pierwotnie zwany Festiwa-
lem Polskiej Kultury Kresowej.  
Z upływem lat założenia progra-
mowe twórców Imprezy ulegały 
nie zawsze korzystnym   zmia-
nom. Festiwal jest nierozerwal-
nie związany z Towarzystwem 
Miłośników Wilna i Ziemi Wileń-
skiej. Towarzystwo wspomniane 
wyżej zostało zawiązane w1988 
przez uczonych, o rodowodzie 
kresowym, Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu, z prof. 
Wilhelminą Iwanowską na czele. 
W krótkim czasie, w kilkudzie-
sięciu miastach Polski, zaczęły 
powstawać Oddziały. Mrągowo 
nie pozostawało w tyle, powstał 
Oddział, a pierwszym jego pre-
zesem został Ryszard Soroko, po 
jego w  śmierci w 1999 „buławę-
„prezesa   przejęła Aniela Dubiel-
ska i mocno ją dzierży po dzień 
dzisiejszy. W gronie przyjaciół, 
z inicjatywy Ryszarda Soroki, w 
początkach lat dziewięćdziesią-
tych zrodził się pomysł zorga-
nizowania Festiwalu, w którym 
Rodacy, od których Ojczyzna 
odjechała „jałtańskim pociągiem 
„  mogliby  przedstawić własne   
osiągnięcia artystyczne, swoje 
tęsknoty, przywiązanie do mowy 
ojczystej, i kultywowanie kultury 
polskiej, kultury pradziadów. Po-
mysł wsparły władze Mrągowa z 
Burmistrzem Otolią Siemieniec 
na czele, zyskano poparcie 2 Pro-
gramu TVP, Senatu RP, Urzędu 
Marszałkowskiego.  Rozpoczęły 
się żmudne prace organizacyjne, 
a każda tego typu impreza wy-
maga pieniędzy, odpowiednich 
założeń programowych i dobo-
ru zespołów, artystów i twórców 
na najwyższym poziomie. Po 
intensywnych przygotowaniach 
w 1995 mógł się odbyć 1  Fe-
stiwal, jeszcze Polskiej Kultury 
Kresowej. Organizatorzy pierw-
szych Festiwali nie natrafiali na 
poważniejsze kłopoty finansowe, 
choć jak zawsze pieniędzy było 
za mało. Senat RP hojnie dofi-
nansowywał Imprezę, a i TVP nie 
szczędziła grosza. Z każdym ro-
kiem było jednak coraz trudniej. 
Jeszcze w 2011 udało się uzyskać 
dofinansowanie na Festiwal  w 
kwocie 200 tys. zł, ale już w 2012 

organizatorom pozostało do dys-
pozycji zaledwie 116 tys. Nie-
stety perspektywy nie rysują się 
różowo. Decyzją Sejmu RP, pie-
niądze na rzecz Polonii i Polaków 
za granicą zostały przekazane z 
Senatu do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. Przed 2011 do 
dyspozycji Senatu, z przeznacze-
niem na wsparcie Rodaków poza 
granicami, było 75, 90, a nawet 
więcej milionów  złotych. W 2012 
na cele , o których mowa, pozo-
stało w MSZ 10 milionów, pozo-
stałe kwoty podobno przejęło Mi-
nisterstwo Finansów. Siłą rzeczy 
w 2012 trzeba było zacisnąć pasa 
budżet Festiwalu musiał zamknąć 
się kwotą 116 tys. Do 16 zespo-
łów zmniejszono liczbę uczestni-
ków, skrócono do minimum pobyt 
artystów w Mrągowie, a nawet 
rozpoczęto Koncert Galowy o go-
dzinie 17.00, by zaoszczędzić na 
energii elektrycznej. A co będzie 
z 19 Festiwalem….?  Drzewiej 
nie brakowało sponsorów, a teraz 
o darczyńców jest coraz trudniej. 
Gdzie te czasy , w których uczest-
nicy wyjeżdżali z Mrągowa z 
niebagatelnymi nagrodami. Przy-
kładowo w 2012 Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go przekazało na nagrody 10 ty. 
zł!
W pierwszych Festiwalach Pol-
skiej Kultury Kresowej selekcję i 
kwalifikację dokonywał sam Ry-
szard Soroko. Wsiadał do samo-
chodu, objeżdżał ośrodki polskie 
na Ukrainie, Białorusi, Litwie i 
Wileńszczyźnie dobierał zespoły 
i artystów, prawie wyłącznie Po-
laków i z polskim repertuarem. 
Na ogół nie mylił się i poziom ar-
tystyczny tych pierwszych imprez 
był    wysoki, ale  i ogromne, pa-
triotyczne zaangażowanie wyko-
nawców , choć ci nie zawsze mieli 
odpowiednie stroje,  ale serca za 
to  gorące. Swoje przywiązanie do 
Ojczyzny, która  odjechała „jał-
tańskim pociągiem „ wyrażali w 
pieśniach i tańcach, w wierszach i 
rękodziełach. W pamięci utrwalił 
się wspaniały program „Z dymem 
pożarów „ w wykonaniu Zespołu 
„Wileńszczyzna „ kierowanego 
przez Mistrza Jana Mincewicza. 
Każdy galowy koncert kończył 
się wspólnym śpiewem  „Roty „ 
wszystkich artystów  i widowni,   
a wszyscy mieli łzy w oczach. 
Z biegiem lat charakter Festiwalu 
zmieniał się i słowo „Polskiej „ 
wymazano  z afisza. Zaczął prze-

ważać program ludowych tańców 
i wiejskich  przyśpiewek. Z pew-
nością są to ważne elementy kul-
turowe, ale nie tylko one powinny 
być przedstawiane. Niżej pod-
pisany określił to zjawisko „ce-
peliadą „. Akordem końcowym 
stały się „Sokoły „, też ochoczo 
śpiewane, ale już bez łezki w oku. 
Na scenie Amfiteatru pojawiać 
się zaczęły zespoły, z polskim 
repertuarem, ale bez znajomości 
języka polskiego. Warto przecież 
zaprezentować taki program, któ-
ry gwarantował sceniczny występ 
w Amfiteatrze, a i przy okazji ja-
kąś nagrodę można było zdobyć. 
Oczywiście były również zespoły 
czysto polskie, ale jakby trochę 
spychane do drugiego szeregu. W 
ostatnich latach, coraz trudniej, 
jest określić jaką narodowość re-
prezentują wykonawcy. Idea, jaka 
przeświecała Ryszardowi Soroko, 
ulega stopniowemu zatarciu. Tak 
to wygląda w 2012r., ale przy-
szłość rysuje się jeszcze gorzej. 
Padło hasło odnacjonalizowania 
Festiwalu Kultury Kresowej, na 
rzecz kultury różnych narodów 
zamieszkujących Kresy Wschod-
nie, a więc w jednakowy sposób 
należy traktować kulturę polską, 
rosyjską, białoruską, litewską, 
ukraińską, żydowską, huculską, 
cygańską i kulturę innych naro-
dów mieszkających na tamtych 
ziemiach. To nie jest szczęśliwy 
pomysł. Należy przypuszczać, 
że w takiej formule, Festiwal zo-
stanie zdominowany przez zawo-
dowe lub półzawodowe zespoły 
litewskie, białoruskie, ukraińskie 
i rosyjskie, mające bogate wspar-
cie finansowe „mecenasów „ pań-
stwowych, a polskie zespoły, bez 
porównania uboższe finansowo, 
nie będą w stanie sprostać konku-
rencji. Najlepszym rozwiązaniem 
było by zorganizowanie dwóch 
festiwali, jeden kultywujący kul-
turę polską, a drugi dla pozo-
stałych narodowości z  Kresów 
Wschodnich. Daje się odczuwać 
brak koordynacji między orga-
nizatorami Festiwalu w Mrągo-
wie, a centrami kultury polskiej 
na Litwie, Białorusi i Ukrainie. 
Owe centra nie zawsze przysyłają 
do Mrągowa takie zespoły, które 
odpowiadają założeniom progra-
mowym i wymaganiom telewizyj-
nym. Dobór zespołów jest często 
subiektywny. Niektóre kapele i 
piosenkarze nie znajdują akcepta-
cji w ośrodkach decyzyjnych. Nie 

szuka się artystów wyrażających 
nowoczesne formy wyrazu, a lan-
suje się muzykę ludową, czyli 
„cepeliadę „. Koordynacja pro-
gramowa jest nieodzowna. Rze-
czą konieczną jest powołanie rady 
programowej, w skład, której po-
winni wchodzić organizatorzy z 
Mrągowa, kierownicy centrów z 
Kresów oraz kompetentne osoby 
z poza Mrągowa związane z To-
warzystwem Miłośników Wilna 
i Ziemi Wileńskiej. 18 Festiwal 
Kultury Kresowej   przeszedł do 
historii.  Główne imprezy odby-
wały  się w Amfiteatrze , który 
kosztem 10 milionów złotych 
został prawie od podstaw zbudo-
wany i może pomieścić  prawie 
5.300 widzów, spełniając wszyst-
kie warunki bezpieczeństwa. Wy-
strój robi wrażenie, ale te siedzi-
ska, trochę przymałe nawet dla 
widzów o   średnich gabarytach. 
Przez trzy dni Festiwalu w Ma-
łym Amfiteatrze odbywały się 
koncerty zespołów i demonstro-
wano rękodzieła  kresowe. Fe-
stiwal  rozpoczął się mocnym 
akordem. Wieczornica poświę-
cona była wybitnej śpiewaczce 
operowej, rodem z Landwarowa 
koło Wilna, Teresie Żylis – Gara. 
Widzowie mogli zapoznać się z 
życiem i działalnością artystycz-
ną wybitnej śpiewaczki. Teresy 
Żylis – Gara. Artystka  jest dalej 
w znakomitej formie, pełna tem-
peramentu ukazała widzom całe 
bogactwo swojej osobowości. 
Koncert Galowy odbył się w Am-
fiteatrze nad J. Czos i  trwał pra-
wie pięć godzin, a publiczność, 
mimo dokuczliwego chłodu, na 
szczęście nie padał prognozowa-
ny deszcz, towarzyszyła wyko-
nawcom aż do ostatnich akordów 
„Hej, hej sokoły….”.
Klimat każdej imprezy tworzą 
wykonawcy, konferansjerzy, a 
publiczność dostosowuje się do 
stworzonej atmosfery. W Mrą-
gowie dobór konferansjerek nie 
był najszczęśliwszy. Panie Anna 
Adamowicz czyli „Ciotka Franu-
kowa „  i Anna Popek raczej nie 
błyszczały. Obowiązkiem tego 
rodzaju prezenterek jest dokładne 
przedstawienie każdego zespołu, 
jak również autorów i kompozy-
torów poszczególnych utworów. 
Widzowie natomiast dowiedzieli 
się, że mazur tańczony przez „Sto 
Uśmiechów „ pochodzi z „Zemsty 
„, być  może Fredry Błędem było 
nie wyeksponowanie w Amfite-

atrze Teresy Żylis – Gara; artyst-
ka być może poczuła się dotknięta 
i wyszła w połowie Koncertu.. Po 
pierwszej godzinie, kiedy Amfite-
atr opuściły kamery telewizyjne, 
obie panie zaczęły popisywać się 
niewybrednymi, płaskimi dow-
cipami Taki repertuar godny jest 
biesiady w przydrożnej karczmie, 
a nie na imprezie takiej rangi jak 
Festiwal w Mrągowie. Oceny po-
ziomu artystycznego zespołów 
i poszczególnych wykonawców, 
są zawsze subiektywne. Jednym 
podoba się to, inni wyżej klasy-
fikują zupełnie co innego. Nam 
szczególnie podobały się „Młode 
Liście „  z Baru, śpiewaczka Luba 
Skyba z Żółkwi, „Sto Uśmiechów 
„ z Gimnazjum im. Mickiewicza 
z Wilna, „Akwarele „  z Grodna, 
kapela „Wesołe Wilno „ z przebo-
jem „My Polacy z Wileńszczyzny 
„  będącego nieoficjalnym hym-
nem naszych Rodaków nad Wilią 
i oczywiście bezkonkurencyjna 
„Wileńszczyzna pod kierownic-
twem dr Jana Mincewicza. Ten 
ostatni Zespół znalazł się w Mrą-
gowie dzięki bojowej postawie 
Anieli Dubielskiej. 18 Festiwal 
Kultury Kresowej zakończył się 
w niedzielę wspaniałym koncer-
tem Reprezentacyjnego Zespo-
łu Wojska Polskiego. Artyści w 
mundurach, w części pierwszej, 
zaprezentowali chwytający za gar-
dło repertuar patriotyczny, część 
druga to piosenki rozrywkowe.
18 Festiwal Kultury Kresowej 
przeszedł do historii. Jakie rysują 
się perspektywy tej imprezy? W 
znacznym stopniu będzie to zale-
żało od finansów, ale czy min. Ra-
dek Sikorski okaże hojność? Tego 
nie jesteśmy pewni. Drugą spra-
wą, budzącą wątpliwości, jest pro-
pozycja by ”odnacjonalizować” 
Festiwal. Trudno pochwalać ten 
pomysł, jego realizacja spowodu-
je zepchnięcie polskich zespołów 
na dalszy plan, a przecież pomy-
słodawcom imprezy w Mrągowie 
chodziło o coś zupełnie innego 
chodziło o to by Polacy z Kresów 
Wschodnich mogli podtrzymywać 
swoją kulturę i język ojczysty. 
Jest jeszcze jedna sprawa ,mogą-
ca przesądzić o losach imprezy w 
Mrągowie. Współorganizatorem  
Festiwalu jest Towarzystwo Miło-
śników Wilna i Ziemi Wileńskiej. 
Biologia jest nieubłagana, a czy 
znajdą się  kontynuatorzy szla-
chetnej idei Festiwalu?

Wczoraj, dziś i jutro. Festiwalu Kultury 
Kresowej w Mrągowie

Nie zapomnij wydrukować bieżącego numeru Kresowego 
Serwisu Informacyjnego i przekazać go Kresowianom którzy 

jeszcze nie mają dostępu do Internetu. To nie tylko Twoja 
gazeta, to gazeta która łączy wszystkich Kresowian
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P R O G R A M
II  Ogólnopolskiego Spotkania Miłośników Wołynia

w Świątnikach k. Sobótki 
15- 16 września 2012

                                      Dzień 15 września 2012 (sobota), godz. 11.00-11.30 
Anioł Pański, uroczysty Apel Pamięci, asysta pocztów sztandarowych, odśpiewanie Roty, przypomnienie historii 
Cudownego Obrazu Matki Boskiej Bolesnej Niewirkowsko – Świątnickiej, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy 
pod Krzyżem Wołyńskim.
Godz. 11.30 – 13.00
Uroczysta msza św. w intencji ofiar zamordowanych i zamęczonych przez OUN - UPA oraz hitlerowskich i stali-
nowskich okupantów.
Godz.13.30 – 15.30
Występy zespołów i obiad.
Godz.15.30– 18.00 
Panel Konferencyjny „Wołyń – nasza pamięć i zobowiązanie”.
Zaproszeni do wykładów:
ks. Władysław Czajka, ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski, Pani Ewa Siemaszko, gen. Mirosław Hermaszewski, prof. Wła-
dysław Filar.                                             
Goście Honorowi : Delegacja Okręgu Wołyń ŚZŻ AK z prezesem Kazimierzem Danielewiczem na czele.
Godz.18.00  
Kresowy Śpiewnik (spotkanie przy ognisku, wspomnienia, piosenki kresowe). 

                                        Dzień 16 września 2012 (niedziela):
Godz. 12.00 Msza św. odpustowa w Świątnikach.
Godz. 13.30 Zakończenie II Ogólnopolskiego Spotkania Miłośników Wołynia.

                                                Serdecznie zapraszamy
Przewodniczący Koła „Zasłuczan” TMKK – prof. Henryk Słowiński
Proboszcz parafii w Świątnikach Ks. Zbigniew Słobodecki

Patronat Honorowy 
Obrońcy Wołynia, Żołnierze 27 WDP AK Okręg Wołyń ŚZŻ AK 

Patronat Medialny
Kresowy Serwis Informacyjny i Kresowe Studio Filmowe

Zgłoszenia, potwierdzenia i informacje: 
- tel: 667001775;512863389; kresowianie@o2.pl
- serwis informacyjny na  www.kresowianie.info
- koordynator: Ryszard Zaremba tel. 512863389 

II  ZJAZD WOŁYNIAN  ŚWIĄTNIKI 2012

15- 16 września 2012 po raz drugi 
byli mieszkańcy Wołynia i ich po-
tomkowie  spotkają się w Świąt-
nikach aby utrwalać  wszystko to 
co jeszcze pozostało w pamięci 
miłośników Kresów.          
Wołyń – nasza pamięć i zobowią-
zanie, to główna idea tego spotka-
nia. Jak mawia mądre przysłowie: 

ten kogo wspominamy żyć będzie 
wiecznie. Przewidziany w pro-
gramie panel konferencyjny  ma 
za zadanie rozwiniecie i ustalenie 
sposobów przekucia jej w czy-
ny obecnych pokoleń. Nie tylko 
wspomnienia są naszym obowiąz-
kiem ale i opieka nad wszystki-
mi śladami naszej obecności w 

dawnej małej ojczyźnie zwanej 
Wołyniem. Trudno tam dziś od-
naleźć  bardzo wiele miejsc i 
miejscowości  czas zaciera ślady. 
Najwięcej pozostało  jedynie mo-
gił zarówno tych widocznych jak 
i tych jeszcze nie odkrytych. Każ-
da garść ziemi dawnych kolonii 
przesiąknięta jest potem i krwią 

wielu pokoleń  polskich miesz-
kańców.  Apel Pamięci pod  Cu-
downym  Obrazem Matki Boskiej 
Bolesnej Niewirkowsko – Świąt-
nickiej to początek spotkania tych 
co chcą pamiętać i nie pozwolą 
zapomnieć. Uroczysta msza św. 
w intencji ofiar zamordowanych 
i zamęczonych przez OUN - UPA 

oraz hitlerowskich i stalinow-
skich okupantów pozwoli  zbliżyć 
się do tych którym nie było dane 
doczekać niepodległej ojczyzny. 
Oddamy hołd niewinnym ofia-
rom i tym co walczyli w obro-
nie wszystkiego co polskie czyli 
Boga ,Honoru i Ojczyzny.

II Ogólnopolskie Spotkania Miłośników Wołynia w 
Świątnikach k. Sobótki  

mailto:kresowianie%40o2.pl%0D?subject=Wys%C5%82ano%20z%20KSI
http://www.kresowianie.info
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Spisała i opracowała 
Anna Małgorzata Budzińska
 
Zagłębiając się w pamiętniki i wier-
sze pani Anastazji  zastanowiłam się  
nad postrzeganiem szkoły i jej roli w 
życiu- zupełnie odmiennym kiedyś i 
teraz. Nie chodzi mi o wielkie uni-
wersytety, czy inne wyższe uczel-
nie, nie!- chodzi tutaj o tę pierwszą, 
zwykłą, podstawową szkołę.
Dla nas, naszych dzieci i wnuków to 
normalna sprawa- idzie się do szko-
ły, bo trzeba, ale większej euforii z 
tego powodu nie ma. Po przepra-
cowanym roku szkolnym z wielką 
radością wita się za to wakacje i by-
najmniej nie tęskni się za bardzo za 
szkołą.
Poczytajmy fragmenty wspomnień 
sprzed wojny pani Anastazji z małej 
kresowej wioski blisko Ostroga- z 
Chiniówki:
Kiedy byłam mała dziewczynką to 
bardzo lubiłam jak mi babcia opo-
wiadała bajki. Oprócz tego bardzo 
lubiłam rysować ale nie miałam 
ani zeszytu ani ołówka, więc bra-
łam kredę lub zwęglone drewienko i 
gdzie tylko zobaczyłam deskę to ry-
sowałam- po drzwiach, po chlewiku, 
po stodole. Wszystkie deski były za-
rysowane, ale deszcz zmywał i dalej 
mogłam rysować. A najczęściej to 
rysowałam patyczkiem po piasku.
Zabawek nie miałam takich jak dziś 
są. Jedną lalkę miałam porcelano-
wą i pieska, a jedną gałgankową 
zrobiła mi babcia. Zimową porą ba-
wiłam się na takim dużym piecu, ale 
latem to mało było czasu na zabawy, 
bo trzeba było gęsi paść, bo trzeba 
było odrobić kaszę, która zjadałam. 
Babcia zawsze tak mówiła:

-”Kto leniuch niech się o nic nie 
kusi,
kto chleb chce jeść ten pracować 
musi.”
Tak więc my- dzieci też pracowały-
śmy, choć ja bardzo bałam się gą-
siora, bo syczał i nie chciał mnie 
słuchać.
„Chinióweczki góry, lasy i ta biała 
chatka
gdzie mieszkała razem ze mną rodzi-
na i matka
Tam w dolinie strumyk płynie i ta 
łączka mała, 
gdzie pasałam swoje krówki, latem 

je pasała.”

Pewnego dnia przyjechała do nas 
ciocia z miasta Ostroga i przywiozła 
mi zeszyt, ołówek, elementarz i starą 
czytankę. 

 
Jak ja się cieszyłam, nie macie poję-
cia!
W zeszycie ciocia mi napisała literki 
abecadła i powiedziała:
-Patrz i pisz tak ładnie jak ciocia.
Pisałam zawzięcie i za jeden dzień 
cały zeszyt zapisałam, a za parę dni 
zaczęłam pomału czytać.
Pewnego razu poszła mama na ja-
kieś zebranie i po przyjściu powie-
działa:

No, teraz już pójdziesz do szkoły. 
Przyjechała pani nauczycielka i bę-
dzie uczyć. Potrwa to jednak parę 
tygodni, bo muszą rodzice wymalo-
wać, posprzątać i ławki porobić.
Nie mogłam się doczekać tego dnia! 
Aż w końcu mama mnie umyła, 
ubrała, uczesała i powiedziała:
-Chodź, zaprowadzę cię do tej szko-
ły. 

Nie pamiętam który to był miesiąc , 

ale pamiętam rok- był to 1921.( czy-
li Anastazja miała 9 lat)
 Kiedy przyszłam do tej szkoły to na-
uczycielka zapytała mnie czy umiem 
czytać i dała mi elementarz, a ja go 
już na pamięć znałam, podała mi 
czytankę a ja zaczęłam czytać. Wte-
dy powiedziała:

Bardzo ładnie, gdyby było więcej 
takich dzieci to bym zrobiła drugą 
klasę.
Niestety było nas tylko troje- dwóch 
chłopaków i ja co umieli czytać i 
trochę pisać a reszta to baranki - ni 
beee ni meee, ni kukuryku!

Jaka to była ta nasza szkoła? Zu-
pełnie inna niż dzisiejsze. Była to 
zwykła wiejska izba w domu gospo-
darza, bez podłogi- zamiast podłogi 
było gliniane klepisko.
„Jak byłyśmy jeszcze dziećmi, do 
szkoły chodziły
chociaż było kawał drogi lecz my się 
spieszyły,
bo tam pisać, czytać po polsku uczyli
i piosenek, i zabawy tośmy się cie-
szyły.”

 Pośrodku stała taka długa ława 
zbita z desek jako wspólny stół, a po 
bokach były deski do siedzenia dla 
dzieci.
Przy oknie stał mały stolik, na nim 
był dzwonek, dziennik i leżała taka 
długa, dębowa linijka do bicia po 
łapach. Przy stole stało krzesło i to 
był kącik nauczycielski. 

W rogu stała duża szafa, połowa 
była na ubrania nauczycielki, a po-
łowa na zeszyty i książki. Nauczy-
cielka wydała po 3 zeszyty: jeden do 
polskiego, drugi  do rachunków, a 
trzeci do rysunków. Dostaliśmy też 
obsadkę ze stalówką, czyli pióro, 
które się maczało w atramencie, bo 
wtedy długopisów nie było. 

 
Potem postawiła na tej długiej ławie 
kałamarze z atramentem i powie-
działa:

Dzieci uważajcie, żebyście tego 
atramentu nie wylały, bo kto wy-
leje dostanie 25 linijek aż mu łapy 
spuchną.
Dzieci uważały, ale czasem się zda-
rzało, że był wylany.
Nauczycielka pomimo że była dobra 
i miła to  potrafiła być też agresyw-
na i surowa. 
Biła dzieci  tą wielką, drewnianą li-
nijką po rękach, targała za uszy, na 
kolana stawiała do kąta. 
Ja bardzo się tego bałam , byłam 
grzeczna i nigdy nie byłam karana. 
Tak więc dzieci były grzeczne, no bo 
musiały być grzeczne, bo uszy były-
by wytargane, ręce linijką nabite i 
naskarżone do rodziców, że nie słu-
chali pani nauczycielki.
„Nie grały nam wtedy radia ni te-
lewizory
no skowronki z nieba, a żaby z ba-
jory.
Chociaż była bieda ludzie jej nie 
znali
że chodzili latem boso, buty szano-
wali.”

Książki, zeszyty, atrament i pióra- to 
wszystko państwo nam dawało, bo 
ludzie byli wtedy biedni. W klasie 

nic poza tym nie było, tylko jeszcze 
na ścianie wisiał  Biały Orzeł i ob-
raz Matki Boskiej Częstochowskiej.

„W te zimowe wielkie mrozy i drogi 
zawiane
chodziłyśmy tak codziennie do szko-
ły kochanej.
Chociaż było w ręce zimno, nosy za-
smarkane,
ale myśmy się cieszyły, lepiły bałwa-
ny.”

Codziennie przed rozpoczęciem na-
uki dzieci stawały wraz z nauczy-
cielką i mówiły taka modlitwę:

„Duchu Święty, który oświecasz ser-
ca i umysły nasze 
dodaj nam ochoty i zdolności 
aby ta nauka była dla nas z pożyt-
kiem doczesnym i wiecznym 
przez Chrystusa Pana Naszego 
Amen. 
Maryjo Królowo Polski módl się za 
nami.”

Po modlitwie zaczynaliśmy lekcje. 
Nauczycielka była bardzo dobra 
jak dzieci były grzeczne. Chodziła 
naokoło ławy, żeby każdy przeczy-
tał i napisywała w zeszycie litery, 
żeby każdy przepisał, pomagała w 
rachunkach i rysunkach, tłumaczyła 
jak mogła. Czytała nam „Płomycz-
ki” i bajki. 

SZKOŁA KRESOWA PRZED WOJNĄ
CZ.I. WSPOMNIEŃ ANASTAZJI PASZKOWSKIEJ ZD. WIERZBICKIEJ
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Na przerwach wychodziła z dziećmi 
na podwórko i uczyła nas rozmaitych 
zabaw, których nie znaliśmy. Uczyła 
nas też piosenek. Pamiętam pierwszą  
piosenkę jakiej nas  nauczyła :

„ Z Bogiem, z Bogiem każda sprawa, 
tak mawiali starzy,
kiedy wezwiesz tej pomocy wszystko 
ci się zdarzy.
Idziesz drogą, chociaż blisko, wes-
tchnij przy robocie,
Bóg przeżegna,  że  uczciwie dokoń-
czysz we cnocie.”

Druga piosenka tak się zaczynała: 
„ Jadą , jadą, dzieci drogą, sio-
strzyczka i brat
i nadziwić się nie mogą jaki piękny 
świat....” - pamiętam ją całą do dziś.
Nauczyła nas też piosenki o księciu 
Józefie Poniatowskim.

Po lekcjach też zawsze była modli-
twa:
„Dzięki Ci Boże za światło tej nauki.
Pragniemy abyśmy nią oświeceni 
mogli Cię zawsze wielbić i wolę Two-
ją wypełniać,
 przez Chrystusa Pana naszego 
Amen.”

Po modlitwie dzieci ustawiały się pa-
rami i wychodziły za bramę, nie biły 
się i nie przezywały.
W drugiej klasie już dzieci czytały 
czytanki i pani nauczycielka zada-
wała zawsze wiersze. Pamiętam je 
wszystkie do dziś, choć minęło wiele 
lat.
Pewnego razu przyjechał z Ostroga 
inspektor i jeszcze dwóch panów. 
Obejrzeli szkołę, popatrzyli na zeszy-
ty dzieci, porozmawiali coś z nauczy-
cielką , no i pojechali.
Nauczycielka potem powiedziała 
nam:
-        Cieszcie się dzieci, bo będzie-
my mieli lepszą szkołę i prawdziwe 
ławki.
No i tak się stało. W trzeciej klasie 
otrzymaliśmy już lepszą szkołę. Był 
to też prywatny dom gospodarzy, 
ale duży pokój, z czterema oknami i 
podłogą. No i dostaliśmy nowe ławki 
z pulpitami i dołkami na kałamarze, 

tak że już się atrament nie wylewał. 
 Dostaliśmy też nowe książki, zeszyty, 
ołówki i pióra, wszystko to państwo 
dawało za darmo. No, i jeszcze nową 
tablicę, dużą mapę, i parę portretów- 
marszałka Piłsudskiego, Wojcie-
chowskiego i Orła Białego, a także 
parę widoczków. 
Dzieci do tego przyniosły kwiaty w 
doniczkach, a nauczycielka porobi-
ła firanki z papieru i było już bardzo 
ładnie. Cieszyliśmy się bardzo!
 
 Nauczycielka zaczęła nas już uczyć 
historii Polski, geografii, pokazywa-
ła gdzie były granice Polski przed 
zaborami a gdzie są teraz, jakie są w 
Polsce miasta największe, gdzie leży 
Warszawa- stolica, gdzie Kraków,  
Poznań, gdzie Lwów. I uczyła nas 
piosenki o Lwowie i innych piosenek 
i wierszy a z trzeciej pamiętam taki:
„Był sobie dziad i baba, bardzo sta-
rzy oboje.
Ona kaszląca, słaba a on zgięty we 
dwoje...  ” i  jeszcze „Powrót taty”
A w czwartej klasie uczyliśmy się 
wierszy historycznych- na przykład 
„Przysięga Kościuszki”.  Ta nauczy-
cielka zawsze od klasy pierwszej do 
czwartej zadawała nam wiersze i 
znam ich jeszcze dużo : „Małpa w 
kąpieli”, „Paweł i Gaweł”, „Mro-
wisko”, „Po brzozowym, cichym 
lesie”, „Dwa dęby” i wiele innych. 
Wesoło było w szkole i dobrze, ale co 
dobre to szybko mija, a ta szkoła była 
tylko czteroklasowa. 
Na zakończenie uczyliśmy się przed-
stawienia „3 maj” i „Noc święto-
jańska” . Nauczycielka nakupiła 
dużo kolorowego papieru, a matki 
przychodziły wieczorami i razem z 
nauczycielką szyły nam różne stroje. 
Wesoło było na zakończenie roku 
szkolnego: było przedstawienie, 
śpiewaliśmy piosenki, mówiliśmy 
wiersze, a na koniec nauczycielka 
rozdała świadectwa no i nagrody.  Ja 
dostałam świadectwo bardzo dobre, 
żadnej trójki nie miałam, otrzyma-
łam w nagrodę bardzo ładną książkę.  
Nauczycielka rozdawała cukierki, 
dzieci się bardzo cieszyły, ale mnie 
było bardzo smutno, bo ja chciałam 
się jeszcze uczyć i kochałam swoją 
nauczycielkę. Zaczęłam płakać, a 

gdy nauczycielka spytała dlaczego 
to odpowiedziałam, że mi żal Pani 
Nauczycielki i żal, że nie będę się już 
uczyć.
Nauczycielka podeszła wtedy do mo-
jej mamy i powiedziała:
-Żal mi tego dziecka, ona jest taka 
zdolna, czy nie dałoby się wysłać jej 
gdzieś do szkoły?
Porozmawiała z mamą, napisała jej 
podanie o przyjecie mnie do szko-
ły w Ostrogu- tam mieszkała stry-
jeczna siostra mojej mamy. Potem 
mama wzięła podanie, moją metrykę 
urodzenia, świadectwo i pojechała z 
tym do pobliskiego miasta Ostroga. I 
tam zostałam przyjęta do piątej klasy 
szkoły powszechnej im. Elizy Orzesz-
kowej. Gdy mama wróciła i powie-
działa, że pójdę do szkoły w Ostrogu 
i będę mieszkała u cioci Tosi to jak 
ja się cieszyłam! Byłam posłuszna, 
wszystko robiłam, ciężko pracowa-
łam i ciągle myślałam, żeby te wa-
kacje wreszcie się skończyły, żeby już 
jechać do Ostroga, do tej szkoły. No i 
doczekałam się!
 Powiem wam jeszcze jeden wiersz 
. Dawniej ludzie w ogóle nie umie-
li czytać ani pisać. Podpisywali się 
krzyżykami, a szkoły były tylko dla 
bogaczy. Kto się chciał uczyć musiał 
dużo pieniędzy płacić, a biedni choć 
też byli zdolni niektórzy i chcieliby 
się uczyć to nie mogli. Jakie szczę-
ście,  że ja mogłam się uczyć!

Oto wiersz „Niepiśmienny”:

Ja nie zazdroszczę , uchowaj mnie 
Boże
nic nikomu na tym bożym świecie
jednego tylko pozazdrościć może,
że wy panowie pisać umiecie.
 
Dajcie mi pióro i kartkę białą
nauczcie piórem wodzić w potrzebie
tożby latało, tożby latało
jak błyskawica po ciemnym niebie!
 
Wszystko co boli, co cieszy szczerze
co sam zobaczę, co mi kto powie
wszystko bym wiernie kładł na pa-
pierze
dumka po dumce, słowo po słowie.
 
Spisałbym widok bożego świata
każdy tak piękny, każdy tak odmienny
a teraz wszystko marnie ulata
bom nie uczony, bom niepiśmienny.
 
Ludzie gotowi wyśmiać biedaka
nie rozumieją jego przyczyny
a czasem myśl przychodzi taka:
żem niepiśmienny to nie z mojej winy.
 
Lecz pióro nie wyskrzypi spod serca 

mowy
a papier milczy jakby mur ścienny-
dumki, gołąbki bywajcie zdrowi
ja was nie schwycę jam niepiśmien-
ny.

Wstrząsający wiersz, prawda? Prze-
mawiało to dzieciom do wyobraźni i 
rozbudzało chęć nauki i strach przed 
byciem niepiśmiennym. Mała Ana-
stazja nauczyła się jednak pisać. Na-
pisała nie tylko swoje wspomnienia, 
ale i wiersze. W jednym z nich tak 
czytamy:

Wspominamy ciebie, nasza szkoło 
miła
żeś nas czytać, pisać wszystkich na-
uczyła.
Nie stawiamy już krzyżyków jak lu-
dzie przed laty,
lecz piszemy wiersze, listy i różne 
gramaty.
Dziękuję ci droga matko, żeś mnie 
wychowała
i jak byłam małym dzieckiem do 
szkoły posłała.
Wszystko co się nauczyłam w swej 
głowie pomieściłam
lecz gdy przyszły stare lata wszystko 
z głowy gdzieś ulata.
To co trochę pozostało, to się wszyst-
ko przypomniało.
W tym zeszycie napisałam bym do 
śmierci pamiętałam.
Niech wnuczęta pamiętają i wierszy-
ki te czytają, swoją babcię wspomi-
nają.

To na razie pierwsza część wspo-
mnień pani Anastazji z małej, 
przedwojennej wioski Chiniów-
ka na Kresach. Możemy ten tekst 
analizować pod różnym kątem- 
stylistycznym, czy historycznym, 
możemy wiele dowiedzieć się o 
organizacji szkolnictwa w tamtych 
czasach i o metodach nauczania. 
Mnie wzruszyło i zastanowiło tu 
jednak co innego- ta szczera, nie-
wymuszona i spontaniczna miłość 
do szkoły i chęć nauki małej Ana-
stazji. Tu nic nie było udawane ani 
na pokaz- po prostu dla niej to było 
wielkie szczęście móc chodzić do 
szkoły. Słyszałam to w jej głosie 
gdy opowiadała i wyczytałam to 
samo we wspomnieniach. W czasie 
wakacji ona nie wyjeżdżała z rodzi-
cami nad morze, ani na żadne ko-
lonie czy obozy. W czasie wakacji 
ciężko pracowała przy gospodar-
stwie- „bo kto chleb chce jeść ten 
pracować musi” i z niecierpliwo-
ścią czekała na nowy rok szkolny.
Za moich czasów ( w latach 60) na 
rozpoczęcie roku szkolnego w po-

czątkowych klasach też śpiewali-
śmy radosną piosenkę:
„Gdy dzwoneczek się odezwie bie-
gniemy do szkółki,
 by się uczyć i pracować tak jak 
małe pszczółki
Danaż moja dana, szkółko ukocha-
na
chętnie cię witamy, bo ciebie ko-
chamy....”
Śpiewaliśmy smętnie i błądziliśmy 
jeszcze myślami po polach i la-
sach , po beztroskich  wakacyjnych 
dniach zabaw i żałowaliśmy szcze-
rze, że już się skończyły, że trzeba 
wracać do szkoły. Dziwiłam się po 
cichu:
-        Dlaczego pani każe nam kła-
mać? Po co ten fałsz i obłuda?
Byłam mała i nie wiedziałam, że 
jeszcze z niejednym fałszem i ob-
łudą przyjdzie mi się spotkać w ży-
ciu- zarówno w systemie  PRL- u,  
jak i w naszej młodej demokracji.

___________
Przy opracowaniu tego tematu sko-
rzystałam ze zdjęć z zasobów inter-
netu, gdyż niestety nie zachowały 
się pamiątki ze szkoły w Chiniów-
ce, bo wioska została spalona przez 
ukraińskich nacjonalistów.  Musi-
my wyobrazić sobie to co opisuje 
pani Anastazja, a pomogą nam w 
tym te zdjęcia :

http://www.sanato.com.pl/galeria/
ponidzie.html  - dawna_ szkoła 
zdj.1
http://www.rzeszow.pbw.org.pl/!/
wystawy/01_obrazki.htm#  zdjęcia 
podręczników zdj.2
h t t p : / / w w w. k u k o w. p l / i n d e x .
php?go=szkola  Szkoła w Kukowie 
w chacie rodziny Pindlów  zdj. 3 
linijka  http://www.sgw.andrychow.
pl/sgw/seniorzy08_4b.htm zdj.4
http://zalesiegminaszydlowo.blo-
og.pl/id,329851541,title,21-EDU-
KACJA-WZALESIU,index.htm-
l?ticaid=6ef23  kałamarz i pióro 
zdj.5
http://www.polishnews.com/index.
php?option=com_content&view-
=article&id=3866:dni-wychowani-
a-wczesnoszkolnego&catid=93:hi
storia-polski-polish-history&Item
id=383 -ławka zdj 6
dzwonek http://www.pracownia.
hostit.pl/dzwonki/?p=388  zdj.7
http://picasaweb.google.com/lh/
photo/iHBFUT3JnhxasUu9fKL-
GeA  płomyczek z Piłsudskim zdj.8
http://katarzyna-monika.blogspot.
com/2012/02/wiejska-szkoa-w-sa-
nockim-skansenie.html  zdj.9 
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BEATA OBERTYŃSKA CZ. VIII
Aleksander Szumański dla Barw Kresów

Barże śmierci

 Nasza malutka izba chorych od 
razu zapełnia się tak szczelnie, 
że zostaje tylko wąskie przejście 
środkiem od drzwi z dworu do 
naszego ambulatorium. Prycza 
jest tu tylko jedna i na tej pry-
czy kładziemy w poprzek kilkoro 
chorych dzieci. Doktor wydębił 
ze składu parę ryżowych mat i po-
lecił nimi zasłać kajutkę. Maty te 
są jedynym posłaniem leżących tu 
pokotem na podłodze ludzi. Izba 
chorych jest również poczekal-
nią. Od wczesnego rana do późnej 
nocy tymi wprost z dworu wiodą-
cymi do niej drzwiami napływają 
tłumy potrzebujących pomocy i 
ratunku ludzi. Czekają stojąc w 
ciasnym ogonku, tuż przed tymi, 
którzy leżą na ziemi. Przeważnie 
matki z dziećmi. Doktor ordynuje 
w naszym maleńkim ambulato-
rium odgrodzonym od izby moim 
prześcieradłem. Bada chorych na 
czymś w rodzaju pryczy, którą tu 
kazał wstawić by mieć na czym w 
dzień położyć i opatrywać ludzi, 
a w nocy spać. Pierwszy raz mam 
sposobność z tak bliska przypa-
trzeć się całej tej rozdzierającej 
nędzy ludzkiej. Po prostu w gar-
dle dławi. 
Te owrzodzone, białe jak wosk, 
nie mające siły nawet jęczeć dzie-
ci, których wychudłe ciała wyła-
niają się z przesiąkniętych ropą, 
zawszonych łachmanów, ta mate-
ria lejąca się z uszu i ran, te rwane 
ostrożne oddechy, rozdymające 
szkielety klatek piersiowych, te 
pełne zepsutych zębów, szeroko 
rozdziawione usta, pokazujące 
nalotami anginy wybielone gar-
dła o rozpuchłych gruczołach – 
wreszcie świadomość, że tylko 
nieliczna garstka tych ginących 
piskląt będzie mogła być zatrzy-
mana na izbie chorych, a że reszta 
musi wrócić pod mokry brezent 
na dno luku – to było coś, od cze-

go samemu można się było roz-
chorować. 

Lekarstw mamy tyle co nic. 
Wprawdzie doktor ma jakieś wła-
sne zapasy, narzędzia i zastrzyki, 
ale to kropla w morzu. Na dobrą 
sprawę wszystko prawie  co tu 
jedzie z nami – zwłaszcza dzieci 
– w normalnych warunkach by-
łoby już dawno w szpitalu. Cała 
barża choruje na roztrój żołądka. 
Cała barża kaszle i gorączku-
je, cała barża cierpi na zjadliwe 
owrzodzenia. Każde najmniejsze 
zadraśnięcie rozpucha, ropi i nie 
chce się goić. Gdyby tak policzyć 
wszystkie brudne, zesztywniałe 
bandaże, które przyszło rozwijać 
j nawijać z powrotem – nowych 
jest tak mało, że nie możemy przy 
opatrunkach zawsze dawać czy-
stych – zebrałby się może kilo-
metr dziennie. Co dzień wieczór 
obie wylewamy z Heleną do Amu 
– Darii kubeł pełen cuchnących 
wat i gazy. Aż trudno wierzyć, ile 
się tego dziennie nazbiera. Dok-
tor nic, tylko przecina i przecina 
wrzody i ropienie, oczyszcza wy-
żarte kanały, wycina strzępy wy-
gniłej skóry, a Łopatko nic tylko 
bandażuje i bandażuje te biedne 
piszczele, szyje, palce i głowy.

Ów brak opału i ognia nie był nie-
stety szczytem wszystkich dopu-
stów tego upiornego transportu. 
Zaczynają się deszcze. Drobne, 
przemieszane z tumanem, wędru-
jące razem z rzeką mgły. Rzeka 
znika w mętnym oparze i widać 
już tylko jej żelaziste, kotłujące 
się wściekle tuż pod nami, pia-
ny. Brezenty, obciążone zbiera-
jącą się w ich zagłębiach wodą 
rwą sznury i razem z jeziorem i  
z jeziorami zebranej w nich wody 
obsuwają się ludziom na głowy. 
Wydźwignięcie na górę i umoco-
wanie na nowo takiej olbrzymiej, 
ciężkiej płachty jest robotą na 

pół dnia. W dodatku nie obeszło 
się bez tego, by sparciała i łata-
na nie popękała przy tym w kilku 
nowych miejscach. Ze szpar tych 
cieknie więc teraz stale spływa-
jąca po brezencie deszczówka. 
Ludzie żyją jak pod tuszem, prze-
mokli, nie mający ani gdzie, ani 
przy czym szmat wysuszyć. W 
izbie chorych ścisk coraz więk-
szy. Czekający w kolejce na ba-
dania mdleją czasem, waląc się 
na tamtych, na podłodze. Dzieci 
płaczą dzień i noc, chorzy jęczą 
w gorączce i kaszlą. Powietrze tu 
straszne, mimo, że przeciąg dmą-
cy spod drzwi wymiata smród 
razem z ciepłem. Mamy tu tylko 
poważnie chorych, takich, któ-
rzy muszą załatwiać się w izbie. 
Jedno dziecko ma koklusz i wy-
miotuje na inne, leżące z anginą 
obok. 

W Bucharze jesteśmy nazajutrz. 
Jesteśmy – to znaczy stoimy na 
szynach daleko za dworcem, 
przetoczeni na jakiś ślepy tor. 
Nikt nie ma pojęcia co dalej? 
Chorzy ostatkiem sił wypatrują, 
czy przyjdzie kto po nich, czy się 
kto nimi zajmie, proszą, płaczą, 
chcą do szpitala. 

Ktoś poszedł szukać naszej pla-
cówki, bo jest tu pono taka. Po 
paru godzinach dostajemy, nie 
wiem przez kogo wydębiony, 
chleb. Pierwszy po trzech dniach. 

Zdaje się, że nocujemy w wagonie. 
Nie pamiętam dokładnie… Wiem 
tylko, że mnie budzi czyjś znajo-
my głos, pytający mnie na oślep 
w głąb zapchanego wagonu. – Do-
zia – patrzcie ludzie! Dozia! Nie 
widziałam jej od Brygidek! Przy-
wieźli ją tu innym transportem, aż 
z Kołymy. Dosłownie! Była w obo-
zach pracy na tamtym krańcu Azji, 
naprzeciw Kamczatki. Przyjechała 
już tydzień temu. Dowiedziała się 
o nowym transporcie i przyszła na 
chybił trafił pytać o znajomych. 
Znalazłszy mnie stoi oto na nasy-
pie w swoim aksamitnym kapturku 
i zniszczonych karakułach, nama-
wiając mnie na wypad do miasta. 
Idzie właśnie do naszej placówki. 
Zna osobiście Delegata. Polecił się 

jej zgłosić. Może dostanie zajęcie. 
To dobrze się składa. Będzie moż-
na powiedzieć mu o konieczności 
przysłania noszy, czy sanitarki, a 
w każdym razie lekarza. W ogóle 
wymóc na kimś zajęcie się tymi 
niedobitkami barż śmierci…

Buchary prawie z tej włóczęgi nie 
pamiętam. Jasnokawowa glinka 
pod nogami, jakiś strumyk, czy 
rzeczułka, wijąca się kręto pod 
wymulonym nasypem, gromady 
pstro odzianych, wianuszkiem 
w kurzu przycupniętych dzieci i 
pochyłe nad wodą drzewka. De-
legata spotkałyśmy przypadkiem 
na małym placyku z gipsowym 
Leninem. Obiecuje przysłać na-
tychmiast lekarza i żywność. Nie 
powiadomiono go wcale o tym 
nowym, wczoraj jeszcze przyby-
łym transporcie! Zapytany o nasze 
dalsze losy odpowiada, że musimy 
być rozesłane po kołchozach do 
pracy. Na razie wojsko przyjmu-
je tylko mężczyzn. Po południu 
każą nam istotnie opuścić wagony 
i przenieść się na pożółkłą, wy-
deptaną łączkę koło dworca. Tu 
bowiem odbywa się taki sam targ 
niewolnikami, jak ten, który znam 
z Hadżlii. Tyle, że znikły już czar-
ne słoneczniki czap, znikły arby o 
rysujących się na tle nieba kołach. 
Są za to wielbłądy. Całe karawany 
płowych, wzgardliwych wielbłą-
dów. Ludzie odziani kolorowo, 
ale inaczej niż Karakałpaki. Noszą 

długie, wolne, lekko podwatowane 
szarafany- dżouma się to nazywa – 
i krągłe, nieduże, futrem obrzeżo-
ne, podobne do podpieniek czapki. 
Twarze łagodniejsze od tamtych. 
Nie ma już skośnych oczu, ani 
wystających kości policzkowych. 
Przeważnie Uzbeki i Tadżyki. 
Gdyby nie strój i złotawa cera, ani 
byś poznał, że to azjaci. Ludzie ci 
tylko nie umieją stać. Póki chodzą 
wszystko w porządku. Ale zatrzy-
mawszy się na moment choćby, 
spadają natychmiast z wysoka w 
niski przysiad, zupełnie jakby za-
wiasy ich kolan w bezruchu same 
się tak załamywały. Dziwnie nie-
twarzowa pozycja! Trwać w niej 
umieją godzinami, siedzeniem 
wcale nie tykając ziemi, oba stu-

lone łokcie wetknąwszy między 
szeroko rozstawione kolana. Męż-
czyźni, kobiety, dzieci, wszyscy to 
samo. Arby ich też mają po dwa 
tylko koła, ale nie tak już olbrzy-
mie, jak tamte pod Nukusem.

Długim, kołyszącym się szere-
giem związane ze sobą wielbłądy 
suną jeden za drugim przez ulice 
Buchary. Prócz nas trzech jedzie 
też wielu mężczyzn, po dwóch 
na jednym siodle. Winszuję! Do-
jedzie z nich chyba marmolada! 
Wszystko to ma na sobie łagierne 
jeszcze fufajki i kłapciate czapy 
z uchami. Zalepione błotem łupy 
czegoś, co zastępuje im buty ko-
łaczą się desperacko na tle mszy-
stych, kawowych, sprężyście po-
chlapujących wielbłądzich boków.  
Tu i tam podskakuje jakiś worek, 
tu i tam pobrzękuje czyjś zasmolo-
ny kociołek. Nie! Choć jedziemy 
na wielbłądach,, nie jesteśmy na 
pewno podobni do orszaku Trzech 
Króli! Może jeszcze ja w moim 
białym turbanie z ręcznika, cała 
okręcona kocem, mam w sylwetce 
pewne motywy wschodnie. Widzę 
to zresztą sama, we własnym, nad-
miernie wydłużonym cieniu. Mam 
w tej chwili strasznie długie, czte-
ry, obco pętające się wielbłądzie 
nogi i małą, gładką od turbana, 
głowę. Każdy z Trzech Mędrców 
mógł rzucać podobny cień na pia-
sek.

Nie mamy pojęcia dokąd nas wio-
zą, ale już dawno wyzbyłyśmy się 
zuchwałego mniemania, że czło-
wiekowi przysługuje prawo stano-
wienia o własnym losie. Ot – nie 
spaść teraz z kulbaki, nie pogubić 
worków, dobrze zagarnąć się ko-
cem i z dobrą wolą wyłapywać 
oczyma okruchy dawnego piękna 
Buchary, którego mimo wszystko 
nie zdołano tu wytępić doszczęt-
nie…

  c.d.n.

następny odcinek – „Głód w 
Stalininie” …w Stalininie chleb 
zniknął bez śladu… przeżyła
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Zofia Wojciechowska

Pragniemy oby o nas nie 
zapomniano, chcemy być 
bliżej Polski więc nie tylko 
myślcie o nas, ale także po-
wiedzcie całemu światu- że 
jesteśmy! 

Gdy zapytałam działaczy i dzien-
nikarzy przybyłych z Kresów do 
Mrągowa na 18 Festiwal Kultury 
Kresowej czego życzą sobie naj-
bardziej odpowiedzieli:
-  Pragniemy oby o nas nie zapo-
mniano, chcemy być bliżej Polski 
więc nie tylko myślcie o nas ale 
także powiedzcie całemu światu- 
że jesteśmy!
Zatem spełniając to życzenie- za-
praszam  do wysłuchania szeregu 
rozmów jakie przeprowadziłam 
w ramach Programu Pomost. W 
Archiwum Mówionej Historii 

znajdują się nagrania digitaliza-
cji, szereg kresowych życiorysów. 
Usłyszą tu Państwo fragmenty: 
kresowych wspomnień i poznają 
Państwo niezwykłość postaci.... 
Wspomnienia najbliższych sąsia-
dów wybitnego kresowiaka-Cze-
sława Niemena - mistycznego w 
swej twórczości pochodzącego z 
Wasiliszek. Znajdą się tu zapisane 
wzruszenia na mszy odprawionej 
w najstarszym kościele Mrągowa 
a także refleksyjne rozmowy z go-
śćmi festiwalu m.in. z senator RP 
Barbarą Borys- Damięcką.
Wiersze poetów zza Bugu, słów 
parę o przyjaźniach. Dyskusję o 
duszy kresowej i o marzeniach-  
które być może mają szanse prze-
łożyć się na plany...a tego życzy-
my sobie wszyscy...
Festiwal Kultury Kresowej po raz 
pierwszy został zorganizowany 
w 1995 r. Dzięki jego organiza-
cji wspomagamy pielęgnowanie 
polskich tradycji kulturalnych, 

popularyzację dorobku artystycz-
nego zespołów polonijnych w 
Macierzy, pomagamy zespołom i 
organizacjom Polaków na Kresach 
w pielęgnowaniu i kontynuowa-
niu kultury polskiej. W ramach 
tegorocznego Festiwalu organizo-
wanego od lat przez mrągowskie 
Towarzystwo Miłośników Wilna 
i Ziemi Wileńskiej  przewidziano 
trzydniowe koncerty zespołów w 
centrum naszego miasta. 
Już dziś wspominam ze wzru-
szeniem Wieczornicę Kresową 
z udziałem prof. Teresy Żylis – 
Gara. Niezwykłe spotkanie pie-
czołowicie przygotowane, w au-
torskim opracowaniu wyśmienitej 
Kresowianki. Poprowadzone z 
fantazją przez Apolonię Skakow-
ską- dyrektor Centrum Kultury 
Polskiej w Wilnie, była to poru-
szająca opowieść o życiu wielkiej 
artystki światowych scen ope-
rowych. Artystka pieczołowicie 
pielęgnuje tradycje rodziny wy-
wodzącej się z Kresów. Pani prof. 
Teresa Żylis- Gara jako przyjaciel 
FKK , związana sercem z kresową 
historią i działalnością na rzecz 
kultury Kresów w rodzinnym 
Landwarowie na Wileńszczyźnie 
wspomaga szkołę i młode talenty. 
Wiele  usłyszeliśmy tego wieczo-
ra o społecznym wymiarze życia 
wielkiej Primadonny.

Mazurskie BARWY KRESÓW 2012
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Czarowny czas wypełniony podzi-
wem i przyjaźnią dwóch kobiet. 
Apolonia Skakowska  i Teresa 
Żylis-Gara- to kobiety nadzwy-
czajne, obie postrzegam jako arty-
styczne dusze.
Obejrzeliśmy zdjęcia z starych 
albumów, pojawiły się slajdy na 
wielkim ekranie kinowej sali.  
Spotkaniu obu Pań towarzyszył 
występ polskich artystów z Kre-
sów.
Na  FKK odbyły się liczne wy-
stawy rękodzieła artystycznego, 
warsztatowe spotkania literackie. 
Można było obejrzeć wystaw: ma-
larstwa Lwowskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych z okazji 
10- lecia ich istnienia, plastycznej 
poświęconej pamięci Czesława 
Niemena oraz fotograficzną Jerze-
go Karpowicza.
Nie zabrakło także rozmów z czo-
łówką polonijnych działaczy, z 
udziałem wielu zaproszonych go-
ści i przyjaciół Festiwalu. Wśród 
nich pani Ewa Czerniawska-  
przyjaciel i dobry duch festiwalu, 
od wielu lat pracująca na rzecz 
Polaków pozostających poza gra-
nicami kraju. Pracownik Biura Po-
lonijnego Kancelarii Senatu RP. 
Od osiemnastu lat, kresowiacy z 
Litwy, Białorusi i Ukrainy przy-
jeżdżają do Mrągowa na Festiwal 
Kultury Kresowej, który jest na 
wielu płaszczyznach kulturalnych 
pomostem łączącym tradycję z no-
woczesnością. Szczególnie tego-
roczna gala kresowych występów, 
która odbyła się w nowym mrą-
gowskim amfiteatrze, podkreśliła 
różnorodność kulturową i bogac-
two tradycji wschodniej. 

O kierunku w którym zmierza 
Festiwal rozmawiano podczas so-
botniej konferencji w ratuszu, na 
której spotkali się organizatorzy, 
przedstawiciele ośrodków kultury 
ze wschodu oraz gospodarz mia-
sta burmistrz Otolia Siemieniec. 
Głównym tematem poruszanym 
od kilku lat są pieniądze oraz źró-
dła ich pozyskania.
- To ile mamy środków pozwala 
nam ustalać kierunek Festiwalu - 
mówiła na konferencji Otolia Sie-
mieniec. - Chcemy organizować 
dla młodzieży warsztaty i to nie 
tylko wokalne ale i np. teatralne 
czy filmowe. Aby jednak do tego 
doszło potrzebne są pieniądze. Co 
roku walczymy o wsparcie finan-
sowe i dziękuję wszystkim, którzy 
przyczyniają się swoją pracą, po-
mysłami i przekazanymi fundu-
szami do istnienia Festiwalu Kul-
tury Kresowej.

W sobotę 11 sierpnia na Koncert 
Galowy zapraszała Anna Ada-
mowicz słynna kresowa „ Ciot-
ka Franiukowa„. W mrągowskim 
amfiteatrze nad jeziorem Czos 
podczas tegorocznego Festiwa-
lu gościliśmy  zespoły z Ukra-
iny: Zespół Tańca ”Kołomyjka” 
z Kołomyi, Polski Zespół Tańca 
„Barwinek” z Krzemieńca,  Chór 
im. Juliusza Zarębskiego z Żyto-
mierza, Chór Kameralny „Młode 
liście” z Baru,  Zespół muzyki 
sakralnej „Angelus” z Ługańska 
oraz solistkę z Żółkwi Lubę Sky-
bę,  Białorusi: Chór „Społem” 
oraz Zespół „Czarna Perła” z Miń-
ska, Polski Zespół Pieśni i Tańca 
„Chabry” i Zespół „Akwarela” z 
Grodna, Grupę wokalną „Ars Li-
bero” z Brześcia, Trio Wokalne 
„Odrodzenie” ze Starych Wasili-

szek oraz Marię Lebecką z Lidy, 
Litwy: Reprezentacyjny Zespół 
Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”, 
Młodzieżowy Zespół Tańca "Sto 
Uśmiechów", Kapelę Wesołe Wil-
no, Kapelę Podwileńską  oraz Ka-
pelę litewską „Jauninelis” z Wilna.
W tym roku podczas gali kreso-
wej w amfiteatrze poza prezenta-
cją zespołów odbyło się wręcze-
nie nagród. Jedną z nich otrzymał 
mrągowianin prof. Wojciech 
Malajkat otrzymując Honorowe 
Obywatelstwo Miasta za promo-
cję Mrągowa oraz statuetkę Fe-
stiwalu Kultury Kresowej za jego 
obecność i czynny udział w Festi-
walach. Jak każdy nagradzany w 
Mrągowie znakomity aktor,  prof. 
Wojciech Malajkat zszedł ze sceny 
w kowbojskim kapeluszu wręczo-
nym przez burmistrz Otolię Sie-
mieniec. Nagród było wiele, każdy 
zespół otrzymuje słodki prezent na 
drogę, serdeczne wsparcie w do-
brym słowie a od sponsorów –róż-
nych firm, władz samorządowych 
a także często prywatnych osób-  
finansowe  wsparcie  wszystko 
po to by nasi rodacy mogli do nas 
wrócić za rok z jeszcze ciekaw-
szym repertuarem.
W trakcie wspólnych występów 
rodzą się przyjaźnie. Festiwal 
Kultury Kresowej goście uczest-
nicy przekazują pozdrowienia dla 
czytelników Kresowego Serwisu 
Informacyjnego. Wyrazy wsparcia 
dla Bożenki Rafalskiej redaktor 
lwowskiego radia. Śpiewaliśmy 
dla niej kresową dumkę-  pamięta-
my o sobie nawzajem.
Pisaliśmy wiele w  KSI o zmianach 
finansowania działalności polonij-
nej. W tym roku mrągowski FKK 
był finansowany ze środków jaki-
mi dysponuje Senat RP. Być może 
było to ostatni raz. Chcielibyśmy 
utrwalić misję jaką realizują dzia-
łacze Towarzystwa Miłośników 
Wilna i Ziemi Wileńskie na tyle 
by przetrwała wszystkie zawie-
ruchy. Znany fotografik Marian 
Modzelewski, który swoje zdjęcia 
udostępnia galerii KSI  czuwał nad 
oprawą fotograficzną. 
Agata Dowhań i Mariusz Gar-
nowski z zespołem Sukces jak 
zwykle porwali publiczność swo-
im tańcem, muzyką i śpiewem...
zapraszam na fotograficzną rela-
cję.

FKK – to międzynarodowe wy-
darzenie jest jedyną tego rodzaju 
propozycją w kraju i corocznie 
spotka się z bardzo przychylnym 
przyjęciem. Występy zespołów 
kresowych z Litwy, Białorusi i 
Ukrainy relacjonuje TVP 2 oraz 
Telewizja Polonia. My też zapra-
szamy na relacje w  Kresowym 
Serwisie Informacyjnym , Maga-
zynie Polonia i do  Programu Po-
most Radio Wnet.

Relację przygotowała red Zofia 
Wojciechowska.

http://www.radiownet.pl/etery/
program-pomost

http://www.radiownet.pl/#/publi-
kacje/18-festiwal-kultury-kreso-
wej-w-mragowie

http://www.radiownet.pl/#/pu-
blikacje/kresowa-wieczornica-
o twar tosc-se rcapod-kazdym-
wzgedem

http://www.radiownet.pl/etery/program-pomost
http://www.radiownet.pl/etery/program-pomost
http://www.radiownet.pl/#/publikacje/18-festiwal-kultury-kresowej-w-mragowie
http://www.radiownet.pl/#/publikacje/18-festiwal-kultury-kresowej-w-mragowie
http://www.radiownet.pl/#/publikacje/18-festiwal-kultury-kresowej-w-mragowie
http://www.radiownet.pl/#/publikacje/kresowa-wieczornica-otwartosc-sercapod-kazdym-wzgedem
http://www.radiownet.pl/#/publikacje/kresowa-wieczornica-otwartosc-sercapod-kazdym-wzgedem
http://www.radiownet.pl/#/publikacje/kresowa-wieczornica-otwartosc-sercapod-kazdym-wzgedem
http://www.radiownet.pl/#/publikacje/kresowa-wieczornica-otwartosc-sercapod-kazdym-wzgedem
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Każda miejscowość na Warmii i Mazurach jest swoistym mi-
krokosmosem niezwykłych kultur. W każdej z nich spotkać 
można pamięć niemieckich Prus, ukraińskich wiosek, pol-
skich uciekinierów ocalałych z rzezi wołyńskiej, repatrian-
tów wileńskich i białoruskich, przesiedleńców z wielu regio-
nów Polski. Jest to pamięć trudna ale tym bardziej warta 
ocalenia. Polski paradoks najbardziej widoczny jest na ziemi 
mazurskiej.
Jesteśmy tu obok siebie po to by ocalić wspólną przeszłość dla 
obecnych pokoleń i tych przyszłych. Dziedzictwo duchowe za-
pisane w pamiętnikach, na pożółkłych kartkach starych ka-
lendarzy. To twarze ludzi z albumu czarno- białej 
fotografii. Świadectwo życia ludzi urodzonych na 
Mazurach odnalezione na odległej Syberii. Drob-
ne przedmioty, kancjonały i opowieści o losie Ma-
zurów, którym przyszło odbyć siedmiodniową 
podróż koleją, modlitwy jeszcze dziś szeptane w 
wioskach mazurskich na Syberii w Znamience i 
Aleksandrowce - 7 tysięcy kilometrów od nas.
 Wartość kultury mazurskiej utrwalona w cza-
soprzestrzeni  od Wielkiej Ojczyzny jest naszą 
wspólną wartością- dziedzictwem.

PROGRAM
MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI
„MAZURY NA SYBERII”

• Wystąpienie Anny Wasilewskiej, Członka 
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskie-
go 
• Wystąpienie przedstawiciela Senatu  RP   
• dr hab. Jan Gancewski 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  „Początki 

osadnictwa mazurskiego w Prusach - rola lud-
ności mazurskiej w budowaniu struktur gospo-
darczych” 
• dr Sergiusz Leończyk Uniwersytet Przy-
rodniczo-Humanistyczny w Siedlcach  „Mazur-
skie wioski na Syberii. Geneza ich powstania 
i rozwoju na przełomie XIX-XX w.” 
• Dominik Krysiak 
IPN Delegatura Olsztyn, doktorant UWM
„Kształtowanie stosunków narodowościowych 
na Warmii
 i Mazurach w latach 1945 – 1950 
- wprowadzenie do wystawy” 
• Joanna Wańkowska – Sobiesiak
Pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Naro-
dowych
 i Etnicznych  „Sybiraczka” 

PRZERWA KAWOWA

• Artiom Czernyszew (Artem Chernyshev) 
doktorant Uniwersytetu w Kielcach   "Pol-
ska inteligencja w Krasnojarsku na początku 
XXw.”
• Pawel Stolarow doktorant Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie   „Polacy na Syberii podczas 
II wojny światowej” 
• pokaz filmu "Polacy na Syberii" Reżyser Grażyna 
Orłowska-Sondej (TV Wrocław) Film nakręcono podczas 
wyjazdu do Znamienki w sierpniu 2009 roku 
• red. Zofia Wojciechowska   „Wielokulturowość prze-
strzeni - Program Pomost” 
• Podsumowanie  
- dyskusja z zaproszonymi gośćmi 

BARWY KRESÓW- KULTURA - TRADYCJA
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Anna Małgorzata Budzińska
- tekst i zdjęcia

W poszukiwaniu kresowych barw i 
ikon dotarłam na Podlasie.
Gabowe Grądy- ciekawa wioska, 
ciekawi ludzie, ciekawe zwycza-
je- wszystko takie ciekawe, a takie 
normalne- po prostu wieś staro-
obrzędowców. Byłam tam niestety 
krótko i nie mogę się rozwodzić nad 
ich historią, zwyczajami, życiem. 
Przytoczę tylko kilka migawek, kil-
ka wrażeń, jakie  mnie tam spotkały.

Jadąc z Augustowa  zjeżdżam z 
głównej szosy. Potem w Gabowych 
Grądach droga rozwidla się przy 
małej, drewnianej cerkwi- molen-
nie staroobrzędowców. Wieś leży w 
tym rozwidleniu. Spokój, cisza.
„Początki staroobrzędowia sięgają 
połowy XVII wieku, kiedy to na 
skutek przeprowadzonej przez pa-
triarchę Nikona reformy obrzędów i 
ksiąg liturgicznych, doszło do roz-
łamu w łonie Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego.
Najstarsze skupiska staroobrzędow-
ców na terenie Polski w jej dzisiej-
szych granicach są na ziemi suwal-
sko – sejneńskiej.
Ich osadnictwo na tych terenach 
sięga drugiej połowy XVIII wieku. 
Przybysze ci pochodzili z Litwy, 
Kurlandii, Inflant oraz po części z 
Ukrainy.(...)”- czytamy na stronie 
http://www.philipponia.republika.
pl/index.htm 
Tam też dowiadujemy się, że przod-
kowie dzisiejszych mieszkańców 
Gabowych Grądów przybyli tu z 
powodu okrutnych prześladowań.
Próbuję zajrzeć do środka molenny.

Molenna zamknięta, obok cmentarz. 
Widać groby stare, jak i najnowsze., 
wszystkie z prawosławnymi krzyża-
mi o trzech poprzeczkach. Właśnie 
ktoś przyjechał spoza wioski, ludzie 
składają kwiaty, modlą się nad gro-
bem ich bliskiego.

Idę dalej, po drodze mijam porząd-
ny, obszerny dom parafialny i starą, 
opuszczoną szkołę.

Widać już koniec wioski z tej stro-
ny. W ogrodzie pracuje jakaś ko-
bieta. Pytam ją o dom nastawnika. 
Wzrok ma nieufny, ale po kilku za-
mienionych zdaniach decyduje się 
mi pomóc. 

Wracam więc  według wskazówek 
i idę tą drogą skręcającą przy mo-
lennie.
Stukam do domu opisanego przez 
kobietę- cisza, pustka. W sąsiedz-
twie jest jakiś człowiek na podwór-
ku, pytam o popa (tak popularnie, 
choć niepoprawnie mówi się cza-
sem na nastawnika).
-A to właśnie ja.
Czyli pomyliłam domy. Przedsta-
wiam się i pytam o możliwość obej-
rzenia molenny od środka.
-Niestety to niemożliwe. Wspólnie z 
radą parafialną podjęliśmy uchwałę, 
że nie wolno otwierać cerkwi na co 
dzień, tylko na czas nabożeństw.
Bardzo żałuję, bo nie będę mogła 
zostać tam dłużej i uczestniczyć w 
nabożeństwie, nie zobaczę ikon i 
wnętrza. No cóż, rozumiem ich ra-
cje- za dużo jest kradzieży w cer-
kwiach. Ich molenna też została 
ograbiona.
Nastawnik Mieczysław Kapłanow 
zaprasza mnie do domu. Rozma-
wiamy.

Opowiada o problemach staroobrzę-
dowców, o ich niełatwym życiu, o 
własnej rodzinie. Jest sympatyczny, 
a z jego oczu bije dobroć. Twarz 
jego okala broda. Nie tylko on tu 
nosi brodę- to atrybut  starszych 
mężczyzn staroobrzędowych- mają 
brody wzorem  Chrystusa.

 Natomiast starsze kobiety noszą na 
głowach chustki.

Dziękuję nastawnikowi za gościnę, 
wymieniamy adresy mailowe, że-
gnamy się. Nastawnik to jakby na-
uczyciel- prowadzi parafian wspól-
noty bezpopowców do Boga, ale nie 
ma święceń kapłańskich. 
Idę dalej przez wieś.
Na podwórku jednego z domostw 
zauważam  starą studnię z żura-
wiem.

Na innym podwórku flaga Polski 
(był to czas EURO2012).

Wszystkie domy zadbane, choć 
wiele z nich bardzo starych.

Przy drodze urokliwe gniazdo bo-
cianie- częsty widok w tych stro-
nach. No i młodzi ludzie uprawiają-
cy jogging.

Wracam do szosy, po jej drugiej 
stronie leży Bór- druga wieś staro-
obrzędowców. Molennę i cmentarz 
mają wspólne. 
 Spotykam kolejnego mieszkańca i 
on wyjaśnia mi dlaczego szkoła jest 
zamknięta i opuszczona. Powód jest 
prosty i prozaiczny- podobnie jak w 
całej Polsce rodzi się coraz mniej 
dzieci, problem demograficzny spo-
wodował zamknięcie szkoły. Dzieci 
dojeżdżają teraz do szkoły do Bia-
łobrzegów.

Opuszczam wioski staroobrzędow-
ców z kontrastującymi wrażeniami:   
nieufność i rezerwa mieszają się tu 
z serdecznością i otwartością ludzi, 
starodawność z nowoczesnością, ale 
tradycje pozostają niezmienne- i do-
brze!

Zastanawia mnie jednak i martwi 
niezrozumienie i brak tolerancji nie-
których ludzi względem tej wspól-
noty. Dlaczego nieraz są poniżani, 

obrzucani obelgami, dlaczego cią-
gle dla niektórych to są „ruski”?! Ci 
ludzie żyją tu od lat,  wychowali 
wiele pokoleń, pracują dla Polski, 
za ten kraj walczyli i nieraz ginęli.

Staroobrzędowcy to jedni z nas, 
zwykli ludzie, żyjący w zwykłej 
wiosce. Różnią się silnym przywią-
zaniem do swojej tradycji i jej kul-
tywowaniem.
Artur Szmigiel na swojej stronie 
napisał: napisał : „Nowe techniki 
komunikacji, zwłaszcza telewizja i 
internet, sprzyjają upowszechnieniu 
rzetelnej wiedzy o tej grupie etnicz-
nej. Należy mieć nadzieję, że trend 
ten się utrzyma i prace naukowe, re-

portaże, filmy i warsztaty artystycz-
ne sprawią, że staną się nam bliżsi 
ci, którzy od wieków żyją wśród 
nas.”  
-Tak, zgadzam się z nim i chcę się 
również do tego przyczynić tym ar-
tykułem. Nasi przodkowie też mu-
sieli emigrować, też byli prześlado-
wani, też zostawili rodzinne strony. 
Powody były różne, ale jednak wie-
le nas łączy- nas potomków Kreso-
wian ze staroobrzędowcami. 

To garść moich wrażeń i refleksji z 
odwiedzin w Gabowych Grądach i 
Borze. 

Pan nastawnik Mieczysław Ka-
płanow  dodał mi też informacje:  
„Od 1983 roku organem reprezen-
tującym nasz kościół jest Naczelna 
Rada Staroobrzędowców z siedzibą 
w Suwałkach. Obecnym przewodni-

STAROOBRZĘDOWCY W POLSCE
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czącym Rady jest p. Wacław Nowi-
czenko. Każda gmina wyznaniowa, 
a jest ich 4 tj. w Gabowych Grą-
dach, Suwałkach, Wojnowie i Wo-
dziłkach ma swoją molennę. Tylko 
w Suwałkach i Gabowych Grądach 
są nastawnicy i odbywaja się regu-
larne nabożeństwa. W pozostałych 
doraźnie, bez nastawników.”

Byłam też w Wojnowie, na Mazu-
rach- kiedyś prężnym ośrodku sta-
rowierców. Niestety teraz, od kiedy 
zmarła ostatnia mniszka ich mona-
styr jest,   wprawdzie ciekawym, ale 
tylko obiektem turystycznym.

Wojnowski monastyr położony jest 
nad jeziorem, oddalony od wsi.

Natomiast we wsi Wojnowo żyją ro-
dziny staroobrzędowe i  czynna jest 
molenna, ale tylko doraźnie nastaw-
nik przyjeżdża. 

Teraz trzeba uzupełnić mój reportaż 
wiadomościami. Polecam odwie-
dzić w tym celu stronę http://www.
philipponia.republika.pl/index.htm 
- Artur Szmigiel to młody człowiek, 
który pochodzi z Mazur. Często od-
wiedzał molenny. Zrobił tę stronę 

przez pamięć swoich przodków, dla 
potomnych, dla zachowania trady-

cji, dla wszystkich światłych umy-
słów, których interesuje otaczający 
nas świat. 

Adolf Głowacki

Nasze sioła, podobnie jak i cała 
wieś polska, obciążone były male-
jącym ale wciąż jeszcze znacznym 
bagażem feudalnej przeszłości i wo-
jennych zniszczeń. Bagażem starej 
mentalności, kompleksów, analfa-
betyzmu oraz pokory wobec urzę-
du, pana i plebana. Ksiądz był nie-
kwestionowanym autorytetem, ale 
coraz mocniejszą pozycję zdoby-
wali nauczyciele. Wieś kształtowały 
już dwa ośrodki: kościół i szkoła. 
Pierwszy w zasadzie zajmował się 
rządem dusz, ale zasady i roczny po-
rządek kościelny, sterowały życiem 
wiejskim. Szkoła niosła oświatę, 
przybliżała świat i dawała podstawy 
samodzielnego myślenia. Skupiała 
młodzież i inspirowała życie kul-
turalne. Tam odbywały się zebrania 
dotyczące życia wiejskiego, oświa-
ty, kultury i postępu rolniczego, a 
także wieczornice rocznicowe, waż-
niejszych wydarzeń narodowych. 
Społeczność wiejską cechowała 
duża pracowitość i głęboka wiara. 
Kościół skupiał Polaków, a cerkiew 
Ukraińców. Religie traktowano 
równorzędnie. Sakramenty święte 
przyjmowane w kościele, były ho-
norowane w cerkwi i odwrotnie. W 
małżeństwach mieszanych, synowie 
przyjmowali wyznanie po ojcu, cór-
ki zaś po matce. Nikogo nie dziwiło 
gdy ojciec z synami szedł w niedzie-
lę do kościoła, a matka z córkami do 
cerkwi. Święta, posty i inne nakazy 
kościelne, były ściśle przestrzegane. 
W nabożeństwach nie uczestniczy-
li tylko niesprawni starcy, chorzy 
i opiekujący się małymi dziećmi. 
Znaczącymi wydarzeniami we wsi, 
były święta i odpusty. Szczególnie 
bogatą oprawę miało Boże Naro-
dzenie. Święto kolęd, herodów i 
rodzinnych spotkań. Wielkanoc po-
przedzał post ścisły. Przez cały okres 
postu obowiązywał absolutny zakaz 
spożywania mięsa i tłuszczu zwie-
rzęcego. Były to święta podniosłych 
uroczystości, śpiewów, różnych gier 
i zabaw. W poniedziałek woda lała 
się strumieniami, z tym, że nikt nie 
odważył się oblać starszego. Dziew-
częta zmoczone do suchej nitki, cie-
szyły się, że mają powodzenie. Wy-
darzeniem był coroczny odpust "na 
Jana". Tłumy miejscowych i oko-
licznych ludzi, kramy, hałas trąbek, 
fujarek, pogwizdywanie glinianych 
kogucików, gwar ludzki i uroczyste 
nabożeństwo z procesją, wyraźnie 
wydzielały ten dzień z codzienności 
wiejskiej. Ten dzień rozpoczynał też 
kąpiele w jeziorze. Tłumy wiernych 
gromadziły odpusty w Podkamie-
niu. W przeddzień każdego święta 
Maryjnego, wszystkimi drogami 
ciągnęli tam ludzie pieszo, jechali 
wozami i szli w licznych pielgrzym-
kach. Szerokim frontem wkraczała 
oświata. Czteroklasową szkołę z 
siedmioletnim okresem nauczania, 
w 1937 roku zreformowano na 5 
klasową, a 1938 na 6 klasową. Re-
formę przerwała wojna. W okresie 
okupacji rosyjskiej, nauka była cią-
gła. Przesycony propagandą pro-
gram, miał przetworzyć młode umy-
sły w posłuszną Stalinowi masę. Za 
Niemców często przerywano naukę. 
Im chodziło wyłącznie o siłę robo-
czą. Wśród starych sporo było anal-
fabetów, młodzi prawie wszyscy 
ukończyli szkołę wiejską. Ogólny 
poziom oświaty podnosiły świetli-

ce z biblioteczkami, prasą i radiem. 
Zorganizowany proces poszerzania 
wiedzy rolniczej, dopiero nabierał 
rozmachu i nie miał jeszcze decy-
dującego wpływu na produkcję rol-
ną. We wsi prężnie działało Kółko 
Rolnicze, kółka teatralne, Polskie 
Stronnictwo Ludowe i młodzieżo-
wa organizacja Strzelec. Bardzo 
aktywnie działała też Straż Pożarna, 
która poza statutowymi zadania-
mi, organizowała festyny ludowe. 
Sztandarową postacią ruchu ludo-
wego był Jan Zaleski , prezes Kółka 
Rolniczego i Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. Komendantem Strzel-
ca był Antoni Krąpiec.. W sumie 
życie społeczności wiejskiej było 
żywe, urozmaicone i coraz lepiej 
zorganizowane. Ludzie nie żyli w 
izolacji. Często się spotykali, dys-
kutowali i dzielili wiadomościami. 
Zimą gromadzono się po domach na 
rzwiczorkachr1;. Kobiety przędły i 
rajcowały na babskie tematy, męż-
czyźni zaś przy dymkach ze skrę-
tów, omawiali sprawy gromadzkie 
oraz nowinki miejscowe i ze świata. 
Parzyli też bajki, snuli wspomnienia 
wojenne i opowiadali różne cieka-

wostki. Latem w niedziele, starzy 
siedzieli na trawnikach, a młodzież 
spacerowała, gwarzyła i dowcip-
kowała. Z wielu domów dolatywał 
chichot dziewcząt i śpiew. Stanowił 
on ważny składnik życia i obycza-
ju kresowego ludu. Wyrażano nim 
nastroje, uczucia, pragnienia i tę-
sknoty. Nie raz w ciszy wieczornej 
, daleko niosły się junackie pieśni 
chłopców oraz tęskne o miłości i 
rozstaniu dziewcząt. Bujnym ży-
ciem tętniły pastwiska, a zwłaszcza 
Komisarzowa. Bieganina, gry, zaba-
wy, nawoływania, chlupot wody w 
jeziorze, porykiwanie bydła i śpie-
wy dziewcząt, tworzyły jego niepo-
wtarzalny klimat. Zimą wszystkie 
górki oblegali saneczkarze. Stosun-
ki i układy między ludzkie, tworzy-
ły stare wiekowe zasady. Hierarchię 
w rodzinie i społeczności wiejskiej, 
wyznaczał wiek. Młodszy musiał 
się podporządkować starszemu. Od 
tego nie było odwołania. Pierwszy 
głos w rodzinie miał właściciel go-
spodarstwa. Pozycję we wsi z kolei, 
wyznaczała zamożność. Ilość mor-
gów była w tej kwestii decydująca. 
O uznaniu decydowały też cechy 
charakteru i postawa wobec innych. 
Biedny stał w tej hierarchii najniżej, 

ale mógł być ceniony za mądrość, 
prawość, uczynność, gospodarność 
itp. Bogatych ale głupich też lekce-
ważono, choć mniej niż takich sa-
mych biednych. W sumie układ był 
stabilny i trwały, uświęcony wieka-
mi i wypracowany przez pokolenia. 
Najbliższy lekarz, dentysta i apte-
karz, był w Załoźcach, natomiast 
szpital Tarnopolu (32 km). Nie są to 
duże odległości, ale wówczas jeź-
dziło się wyłącznie wozami konny-
mi. Porody obsługiwała miejscowa 
domorosła akuszerka, Huriszna. Ro-
dzina Krąpców z Kamionki z kolei, 
nastawiała zwichnięcia i składała 
wszelkie złamania kości. Złamania 
stabilizowali cienkimi listewkami 
owijanymi taśmami z płótna. Przy-
jeżdżali do nich ludzie z wszyst-
kich okolicznych miejscowości. Ta 
umiejętność przechodziła z ojca na 
syna. Wesela kresowe nie były wy-
stawne, ale wesołe, śpiewne i hucz-
ne. Poprzedzał je wieczór u młodej. 
Dziewczęta wiły wiechę, muzykan-
ci rżnęli od ucha, a młodzież śpie-
wała i wywijała hołubce. Przed ślu-
bem, po ceremonii w domu, młody 
z asystą przychodził do młodej na 

błogosławieństwo. Do kościoła ona 
szła w towarzystwie drużbów, a jego 
prowadziły świtełki (druhny). Wra-
cali razem, ale w drodze rozdzielali 
się i każde prowadziło swoich gości 
do domu. Nie było wspólnego we-
sela. Po południu młody ze świtą i 
muzykantami przychodził na obiad 
do młodej. Następnie odbywało się 
darowanie. Każdy kładł datek przed 
młodymi i przy wtórze przyśpiewki 
z muzyką, wypijał toast za ich po-
myślność. Otrzymywał też porcję 
korowaju (ciasto). Przed młodymi 
stała upleciona w przeddzień wie-
cha. Wieczorem z asystą młodej, 
oboje udawali się na kolację i daro-
wanie do młodego. Tam po oczepi-
nach, bawiono się do rana.

Adolf Głowacki: "Milno - Gontowa. 
Informacje zebrane od ludzi star-
szych - urodzonych na Podolu, wy-
brane z opracowań historycznych i 
odtworzone z pamięci". Szczecin 
2009

Więcej na: http://www.milno.pl/re-
adarticle.php?article_id=67

W KRESOWYM SIOLE

http://www.philipponia.republika.pl/index.htm
http://www.philipponia.republika.pl/index.htm
http://www.milno.pl/readarticle.php?article_id=67
http://www.milno.pl/readarticle.php?article_id=67
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Napisała 
Ewa Fulińska – Nadachowska
Zebrał i ułożył - Piotr Strzetelski

Część VI – Czas wojny. 

ZA "PIERWSZYCH SO-
WIETÓW"

Nóż w plecy 

W kilka dni po zakończeniu działań 
wojennych rozpoczęła się nauka w 
szkole. Urzędowała ta sama dyrek-
torka, uczyli przedwojenni nauczy-
ciele. W pierwszym tygodniu odby-
ła się nawet lekcja religii z dawnym 
katechetą. Szybko jednak to się 
skończyło. W szkole zjawił się mło-
dy Rosjanin, komsomolec – poli-
truk. Siedział w dyrekcji, chodził po 
korytarzach. Zamiast księdza przy-
szedł na lekcję i mówiąc w mało 
zrozumiałym dla dziewcząt języku 
rosyjskim, szkalował ich ojczyznę, 
nazywając ją ,,byłą pańską Polską", 
wyrażał się obraźliwie o polskich 
oficerach. Pewnego razu, gdy kom-
somolec po raz kolejny powtarzał 
swoje slogany oraz twierdził, że 
Armia Czerwona wyzwoliła ziemie 
ukraińskie, Ewa wstała i powiedzia-
ła, że Związek Radziecki wbił nóż 
w plecy Polsce, gdy ta walczyła z 
Niemcami. Szmer w klasie, który 
towarzyszył zawsze wywodom Ro-
sjanina, bo dziewczęta uważając je 
za brednie, odrabiały lekcje, rozma-
wiały lub szydełkowały pod pulpita-
mi ławek, zamienił się w śmiertelną 
ciszę. Politruk najpierw zdębiał, a 
potem chyba udawał, że nie rozu-
mie, bo po chwili kontynuował swój 
wywód. 

Ewa w ciągu następnych dni cho-
dziła do szkoły z duszą na ramieniu, 
ale na szczęście politruk – Rosjanin, 
wymieniony został na polską pro-
pagandystkę, koleżankę z wyższej 
klasy, która mówiła właściwie to 
samo, tyle że po polsku. Jej żar-
liwość komunistyczna wydawała 
się dziewczętom śmieszna, głupia 
i podła. Program nauczania został 
całkowicie zmieniony. Historię Pol-
ski zastąpiono historią Rosji. Łacinę 
i język niemiecki usunięto. Wpro-
wadzono naukę języka rosyjskiego 
i ukraińskiego, a zmniejszono ilość 
godzin języka polskiego. Z pro-
gramu wyeliminowano większość 
utworów wybitnych polskich pisa-
rzy i poetów, zwłaszcza ostatniego 

dwudziestolecia. ,,Krótka rozprawa 
między panem, wójtem i plebanem" 
Mikołaja Reja oraz ,,Sielanki" Szy-
monowica, skądinąd wybitnego po-
ety przełomu XVI-tego i XVII-tego 
wieku, przerabiane były dokładnie 
przez wiele tygodni. Jedynie niektóre 
utwory Mickiewicza były tolerowa-
ne, zwłaszcza wiersz  - ,,Do przyja-
ciół Moskali". Jedną z najważniej-
szych lektur była ,,Ojczyzna" Wandy 
Wasilewskiej, polskiej komunistki, 
odgrywającej w tym czasie znaczną 
rolę. Tę nudną opowieść o niedoli 
poleskich chłopów z trudem czytało 
się bez zaśnięcia. Zamiast fotografii 
ozdabiających korytarze i przedsta-
wiających krajobraz i zabytki archi-
tektury Polski, zawieszone zostały 
ohydne w treści i szkaradne w for-
mie plakaty, obrazujące karykatury 
,,pomieszczyków" czyli ziemian i 
polskich oficerów, a także poczwór-
ny profil Stalina, Lenina, Marksa i 
Engelsa oraz wielką postać marszał-
ka Woroszyłowa, którego określano 
jako wyzwoliciela ,,Zapadnoj Ukra-
iny" spod ucisku ,,pańskiej Polszy". 
Uczniowie starali się odreagować 
upokorzenie za pomocą żartów. Kla-
sowy wesołek Kazia Rutkowska zor-
ganizowała raz happening polegający 
na ,,dawaniu w mordę" marszałkowi 
Woroszyłowowi na portrecie wiszą-
cym na ścianie. Każda uczennica 
wywoływana według dziennika mia-
ła ręką ,,dać w pysk" temu bohatero-
wi Związku Radzieckiego. Wszystko 
szło zgodnie z planem, gdy jedną z 
dziewczynek poniósł temperament 
i uderzyła linijką przedzierając por-
tret. Było z tym potem wiele za-
mieszania. Na szczęście dobrze się 
skończyło, bo jednej z nauczycielek 
udało się zdobyć jakoś nowy portret 
marszałka. Inny żart, wymyślony 
prawdopodobnie także przez Kazię 
był następujący. Otóż przysłano Ro-
sjankę w mundurze jako nauczyciel-
kę rosyjskiego. Wchodząc do klasy 
mówiła:”zdrastwujtie diewuszki”, 
na co w odpowiedzi usłyszała: ,,całuj 
psa w nos". Rosjanka nie rozumiejąc 
po polsku ni słowa brała to zdanie 
za odpowiedź na swoje powitanie. 
Po pewnym czasie, widząc zapewne 
rozbawione miny uczennic nabrała 
podejrzeń i zażądała prawidłowej 
odpowiedzi. 
Na ogół młodzież źle znosiła nachal-
ną i obraźliwą propagandę, ale w 
swych reakcjach starała się być lojal-
na wobec dawnych nauczycieli, ro-
zumiejąc ich trudną i niebezpieczną 
sytuację. Jedna z nauczycielek w in-
tymnej rozmowie prosiła, aby dziew-
częta wykazały cierpliwość. Wojna 
się nie skończyła – mówiła - trzeba 
ojczyznę zachować w sercu tak, jak 
wyraził to Stanisław Wyspiański w 
,,Weselu", gdy poeta na pytanie pan-
ny młodej ,,a kaj ta Polska?" kazał jej 
położyć rękę na bijącym sercu. 
Dla uczczenia rewolucji październi-
kowej odbyła się akademia z udzia-
łem całej szkoły. Miała zakończyć się 
odśpiewaniem ,,Międzynarodówki", 
która była wtedy hymnem Związku 
Radzieckiego i śpiewało się ją sto-
jąc na baczność. Gdy tylko wszy-
scy usiedli w ławkach, po sali prze-
szedł szept powtarzany z ust do ust: 
– Wstajemy dopiero przy słowach 
,,powstańcie których dręczy głód". I 
tak się stało. ,,Wyklęty powstań ludu 
ziemi" zaśpiewano na siedząco, a do-
piero przy słowach ,,powstańcie któ-
rych dręczy głód" cała sala zerwała 

się na nogi. A we Lwowie panował 
rzeczywiście głód. Wszystkie sklepy 
prywatne zostały zamknięte. Brako-
wało najniezbędniejszych towarów. 
Mama z Ewą wstawały czasem o 
czwartej rano żeby stanąć w kolejce 
po cukier. Sprzedawano go wprost 
z magazynu (zajętego przez władze 
sowieckie siostrom Urszulankom), 
przez drzwi wprost na ulicę, po 15 
dkg w tubkach zrobionych z gaze-
towego papieru. Sytuację ratowali 
polscy chłopi z okolicznych miejsco-
wości: Kozielnik, Pasiek, Winnik, 
którzy nadal przywozili furami swo-
je produkty i sprzedawali lub wymie-
niali na ubranie lub inne rzeczy. 
Ojciec rozpoczął na nowo pracę na 
Politechnice. Stefan i Wojtek, który 
wstąpił na wydział mechaniczny – 
studiowali. Jacek kończył architek-
turę i otrzymał dyplom w czerwcu 
1940 roku. Jędrek pracował jako inż. 
chemik w mydlarni, co było bardzo 
korzystne, gdyż był to towar prawie 
niedostępny. Przynosił mydło dla ca-
łej rodziny i jeszcze można było tro-
chę wymienić na żywność. Nastrój w 
szkole i w domu nie był tak zły, jakby 
to wynikało z okoliczności zewnętrz-
nych. Wszyscy uważali ten stan za 
przejściowy. Wojna jednak nie za-
kończyła się. Panowało powszechne 
przekonanie, że Niemcy zostaną w 
końcu pokonane, a Rosjanie będą 
musieli opuścić Lwów. Tymczasem 
sytuacja polityczna nie dawała po-
wodów do optymizmu. W kilka dni 
po wkroczeniu Sowietów nadeszły 
wiadomości o silnych bombardowa-
niach Warszawy i potem o jej kapitu-
lacji z końcem września. Mama nie-
pokoiła się bardzo o los cioci Mani. 
Ucieczkę władz cywilnych i najwyż-
szego dowództwa wojskowego, w 
tym Rydza – Śmigłego, do Rumunii 
przyjęto z rozgoryczeniem, zawo-
dem i upokorzeniem. Ciągle jednak 
liczono na Francję i Anglię. Nowa 
nadzieja wstąpiła w serca, gdy w 
październiku generał Sikorski sfor-
mował nowy rząd polski we Francji. 
Tymczasem rozpoczęły się aresz-
towania Polaków przez NKWD. 
Pierwszymi ofiarami była młodzież. 
W połowie października zgromadzo-
no delegacje ze wszystkich szkół w 
sali Filharmonii, gdzie w przemó-
wieniach połączono treści polityczne 
z antyreligijnymi. Na zakończenie 
,,mityngu" uczniowie wstali i cała 
sala zaśpiewała ,,My chcemy Boga" 
i ,,Boże coś Polskę". Znaczna część 
starszej młodzieży została areszto-
wana. Na przełomie listopada i grud-
nia rozpoczęła się wojna sowiecko 
– fińska. W szkołach nasiliła się pro-
paganda. Organizowano przymuso-
we pochody uczniów po ulicach z 
transparentami popierającymi Ar-
mię Czerwoną w walce z Finlandią. 
Dowcipna młodzież lwowska zrobiła 
wielki plakat z napisem ,,Nie damy 
Lwowa Finom". Przyjęto to i słusz-
nie za kpinę z armii sowieckiej. Wy-
wołało to wściekłość władz szkol-
nych, które postanowiły rozprawić 
się wreszcie z krnąbrnymi nastolat-
kami i skutecznie ich zastraszyć. W 
tym celu w męskim gimnazjum przy 
ulicy Batorego zorganizowano mi-
tyng. Potępiono na nim propagandę 
przeciw Związkowi Radzieckiemu i 
z wcześniej przygotowanej listy wy-
czytano najgorszych wrogów ustroju 
w szkole. Wtedy nieznani nikomu 
rośli mężczyźni zaopatrzeni w ka-
stety zaczęli bić. Niezwykle usłużni 

okazali się obecni na sali uczniowie 
Żydzi, którzy wskazywali kolegów 
z listy. Niektórzy chłopcy bronili się 
zasłaniając się krzesłami lub oddając 
ciosy nogami z połamanych siedzeń. 
Obecny na sali profesor Wolańczyk, 
również wymieniony na liście, został 
tak silnie pobity, że w stanie ciężkim 
przewieziono go do szpitala. Karet-
ki kursowały kilkakrotnie zabierając 
rannych. Uczestnik tego zebrania, 
nieznany wtedy jeszcze Ewie Franek 
Nadachowski, opowiadał jej potem, 
że idąc na salę zauważył ze zdziwie-
niem spacerujące po korytarzu pielę-
gniarki. Widocznie scenariusz został 
opracowany wcześniej. Wojtek bar-
dzo zmartwił się brutalnym potrak-
towaniem będącego jego polonistą w 
gimnazjum profesora Wolańczyka, 
którego lubił i cenił. Wkrótce przy-
szła wiadomość o jego śmierci. 
Sytuacja Polaków we Lwowie była 
dodatkowo utrudniona przez to, że 
w mieście, zamieszkałym głównie 
przez ludność polską, żyło wielu 
Ukraińców i jeszcze więcej Żydów. 
Szczególnie wśród tych ostatnich 
ideologia komunistyczna miała licz-
nych zwolenników. Pamięć o przed-
wojennych ekscesach antysemickich, 
jakie niewątpliwie miały miejsce we 
Lwowie, też sprzyjała wrogim za-
chowaniom wobec Polaków. Wielu 
Żydów rekrutowało się z uchodźców 
przed frontem i Niemcami. Rosja-
nie dla nich wypadali korzystnie na 
tle hitlerowców, więc nawiązywali 
z nimi współpracę. Poza tym część 
ludności żydowskiej trzymała się 
zawsze osobno, mieszkała we wła-
snej dzielnicy i nie czuła więzi z 
państwem polskim. Starała się więc 
być jak najbardziej lojalna wobec 
nowych władz. Ukraińcy z kolei na 
ogół sprzyjali wszelkim przejawom 
eliminowania polskości. Niektórzy 
zachowywali się w sposób bardzo 
groźny, choć niekiedy groteskowy. 
Na przykład woźny w gimnazjum 
Asnyka zadeklarował się jako Ukra-
iniec, został mianowany zastępcą 
dyrektora do spraw gospodarczych i 
stał się postrachem dla polskich na-
uczycieli. Nawet dawne przyjaźnie 
polsko–ukraińskie zostały zerwane. 
Koleżanka Ewy Irka Senykówna za-
raz na początku nauki przeniosła się 
do gimnazjum z językiem wykłado-
wym ukraińskim. 
I tak Lwów, uroczy w swej różno-
rodności, także ludnościowej, zwa-
ny czasem Florencją północy przez 
swe położenie na wzgórzach i pięk-
ne widoki na liczne kopuły i wieże 
z tą iście florentyńską wieżą Cerkwi 
Wołoskiej, ufundowaną przez Greka 
Korniakta, stał się niebezpiecznym 
miejscem dla jego mieszkańców. 

Złe wieści

W grudniu na mocy porozumienia 
władz okupacyjnych niemieckich i 
sowieckich otwarto na krótko gra-
nicę na Sanie w Przemyślu. Znacz-
na ilość uchodźców z zachodnich i 
północno-zachodnich części Polski 
zdążyło przed ponownym jej za-
mknięciem opuścić Lwów. Do mia-
sta zaś przyjechało z okupowanej 
przez Niemców części sporo Żydów, 
w tym wielu komunistów mających 
nadzieję doczekać tu spokojnie koń-
ca wojny. Większość z nich została 
później wywieziona w głąb Związku 
Sowieckiego. Wyjechali także  ”Va-
terlandu” mieszkający we Lwowie 

Niemcy. I tak Kinzowie, których sad 
przytykał do ogrodu rodziny Fuliń-
skich, musieli rozstać się ze swoją 
pedantycznie utrzymaną willą. Mała 
Ewusia często przełaziła przez płot 
do ogrodu Kinzów, gdyż przed ich 
domem znajdowała się duża pia-
skownica. Pani Kinzowa wynosiła 
dla niej wiaderka i foremki do robie-
nia babek. Nazywała dziewczynkę 
żartobliwie swoją ,,śliczną synową", 
a potem zabierała do kuchni na zro-
bione przez siebie ,,ciasteczka wie-
deńskie". Jej jedynak, mocno prze-
karmiony i ciężko myślący Gucio, 
towarzyszył stale Stefanowi i Wojt-
kowi w zabawach na boisku. Jego oj-
ciec był dyrektorem szkoły niemiec-
kiej (tak przynajmniej mówiła pani 
Kinzowa). Niemcy, podobnie jak 
Ukraińcy, mieli przed wojną własne 
szkoły podstawowe i gimnazja. Gu-
cio jednak uczęszczał do polskiego 
gimnazjum, obrywając zresztą regu-
larnie oceny niedostateczne z języka 
niemieckiego. Pani Kinzowa zalewa-
ła się rzewnymi łzami żegnając swój 
ukochany dom i wypielęgnowany 
ogród, przeklinając zapewne w du-
chu ,,Führera", który zburzył zupeł-
nie jej spokojne, zasobne, mieszczań-
skie życie. W willi Kinzów mieszkali 
przez dłuższy czas spokrewnieni z 
Mamą Mozołowscy. Janek Mozo-
łowski, nieco młodszy od Stefana, 
świetnie jeździł na nartach. Razem 
z Wojtkiem zrobili na wzgórzach 
małą skocznię narciarską i nauczy-
li się nie najgorzej z niej skakać. W 
tych zimowych harcach towarzyszy-
ła Jankowi wilczyca Dżuka. Goniła 
za zjeżdżającymi, łapała ich zębami 
za spodnie powodując często upad-
ki. Gdy Janek był na nartach, całe 
wzgórza rozbrzmiewały śmiechem, 
okrzykami i szczekaniem. Profesor 
medycyny Mozołowski był legioni-
stą, przez pewien czas adiutantem 
Piłsudskiego, a Marszałek trzymał 
do chrztu jego jedynaka. Janek i Ja-
gienka, córka Piłsudskiego, razem 
uczyli się latania na szybowcach. Ta 
nauka przydała mu się zapewne, gdy 
w czasie wojny został lotnikiem w 
Anglii. Po wojnie wrócił do kraju do 
rodziców, lecz ciężko zachorował i 
wcześnie umarł. 
Na początku zimy przyszła wiado-
mość od profesora chemii na poli-
technice Tadeusza Kuczyńskiego o 
tragicznej śmierci cioci Oli i jej męża 
Władysława będącego jego bratem. 
Zostali oboje zamordowani praw-
dopodobnie przez Białorusinów w 
okolicy Kosowa Poleskiego, gdzie 
Ciocia gospodarowała na działce ofi-
cerskiej otrzymanej za zasługi w cza-
sie pierwszej wojny światowej; wie-
lokrotnie bowiem przechodziła przez 
front przenosząc meldunki o pozycji 
i ruchach wojsk rosyjskich. Otrzy-
mała za to stopień oficerski i Krzyż 
Walecznych. Mama ciężko przeżyła 
śmierć swej siostry. Dręczyła ją ob-
sesyjna myśl, że mogła była jej unik-
nąć, jak wynikało z relacji ludzi, któ-
rzy przynieśli tę straszną wiadomość 
z Polesia. Podobno wcześniej przy-
jechał do prokuratora Kuczyńskiego 
i jego żony (cioci Oli) autem tam-
tejszy starosta, proponując natych-
miastową ewakuację do Rumunii. 
Ciocia, nie sprzeciwiając się wyjaz-
dowi męża, odmówiła. Twierdziła, 
że nie może zostawić gospodarstwa 
w okresie ważnych prac polowych. 
Po za tym przekonana była o lojal-
ności miejscowych chłopów, którym 
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świadczyła wiele dobrego. Wujek nie 
chciał żony zostawić samej i tak obo-
je wkrótce ponieśli śmierć. (Razem z 
nimi zginęły 22 osoby. IPN prowa-
dził przez kilka lat śledztwo w tej 
sprawie, lecz zostało ono umorzone 
z powodu niemożności znalezienia 
świadków). 
Nauka w szkole stawała się coraz 
bardziej uciążliwa, gdyż pomimo 
silnych mrozów nie ogrzewano po-
mieszczeń. Siedziało się w płasz-
czach, czapkach, a nawet rękawicz-
kach. Pewnego dnia Jasia Klotzek 
nie przyszła do szkoły. Gdy nie-
obecność jej przedłużała się, zanie-
pokojona Ewa poszła ją odwiedzić. 
Okazało się, że ojciec Jaśki Ludwik 
Klotzek będący emerytowanym 
pułkownikiem, został aresztowany. 
Jasia musiała pomagać matce usiłu-
jącej dowiedzieć się, w jakim wię-
zieniu umieszczono jej męża. W tym 
celu starały się doręczyć paczkę, sto-
jąc całymi dniami pod bramami wię-
zień. W końcu, prawie po tygodniu, 
udało się ją podać. Znaczyło to, że w 
tym więzieniu przebywał pułkownik. 
Przed rozpoczęciem rozprawy pani 
Klotzkowa próbowała wziąć adwo-
kata Rosjanina wierząc naiwnie, że 
w ten sposób pomoże mężowi. Znała 
rosyjski i wydawało jej się, że będzie 
mogła wykorzystać tę umiejętność. 
Mama Jasi pochodziła z ziemian pol-
skich na Ukrainie. Jej rodzina uciekła 
do Polski w czasie rewolucji. Bardzo 
tęskniła za swymi rodzinnymi stro-
nami. Dziewczynki lubiły słuchać 
jej barwnych opowiadań o bezkre-
snych stepach falujących jak morze, 
pełnych zapachu kwiatów, świergotu 
i śpiewu ptactwa. W okresie karna-
wału przez ich śnieżną biel mknęły 
kuligi od jednego dworu do drugie-
go. Rozbrzmiewały dzwonki u sań 
zaprzężonych w trójki koni tak zwa-
ne ,,trojki". W obszernych pokojach 
dworów skrzypki kapeli cygańskich 
zawodziły tęskne romanse. Do wal-
ca zapraszali szarmanccy oficerowie, 
często pochodzenia gruzińskiego, 
których mama Jaśki określała jako 
najpiękniejszych mężczyzn, jakich 
kiedykolwiek widziała. Zetknięcie 
z brutalnością funkcjonariuszy wię-
ziennych, prokuratora, który nawet 
nie chciał z nią rozmawiać, było 
dla niej strasznym szokiem. Toteż 
wszystkie obowiązki związane z 
przeżyciem spadały na 15–letnią Jaś-
kę i 17- letniego Dadka. Ojciec Jasi 
skazany został na 10 lat (takie wy-
roki ferowano najczęściej, choć zda-

rzały się też kary śmierci). Wywie-
ziony w głąb Związku Sowieckiego, 
nie przeżył. 
Z końcem lutego przyjechał z Knia-
żyny osadnik, Władysław Fugowski 
z 15-letnim synem Kaziem. Opowia-
dał, że cała osada wywieziona zosta-
ła w głąb Rosji. Oni obaj wyjechali 
wcześniej, jeszcze nocą, saniami do 
lasu po drzewo i w ten sposób unik-
nęli wywozu. Żona Fugowskiego z 
maleńkim niemowlęciem i kilkor-
giem innego drobiazgu wsadzona zo-
stała na furę. Niewiele wolno było jej 
zabrać ze sobą i w trzaskający mróz 
odwieziona została razem z innymi 
osadniczymi rodzinami do pociągu, 
który powiózł ją w nieznany i strasz-
ny kraj na spotkanie z okrutnym lo-
sem. Po wojnie Ewa zetknęła się z 
Fugowskim w Gliwicach, gdzie obo-
je mieszkali. Opowiadał, że otrzymał 
wiadomość od żony. Jakoś wyszła z 
tego sowieckiego piekła i w końcu 
osiedliła się w Ameryce. Tylko ona 
ocalała. Wszystkie dzieci umarły w 
Rosji. 
W tym samym czasie, co ojciec Jaś-
ki, aresztowany został kuzyn Taty 
Staszek Kański, oficer w służbie 
czynnej. Skazany na wieloletnie wię-
zienie wywieziony został do Rosji i 
ślad po nim zaginął. Jego żona, cór-
ka Janka, która jakiś czas chodziła 
z Ewą do tej samej klasy w gimna-
zjum i młodsza Dzidka, wyjechały 
do rodziny w Czortkowie unikając 
późniejszego wywozu. Po wojnie za-
mieszkały w Bytomiu. Aresztowano 
też sąsiada z naprzeciwka prawnika 
Jaworskiego. Wkrótce potem po-
szedł do więzienia jego syn Władek 
Jaworski, student filozofii i poeta 
związany ze środowiskiem literac-
kim skupionym wokół ,,Sygnałów". 
W tym samym czasie aresztowanych 
zostało wielu literatów polskich, 
między innymi Broniewski, Parnic-
ki, Watt. Po roku więzienia we Lwo-
wie Władek skazany zostaje na 10 lat 
obozu, wywieziony do Władywosto-
ku, a stamtąd na Kołymę. W 1942 
roku dostaje się do Armii Andersa. 
Przechodzi cały szlak bojowy aż 
do Włoch. Bierze udział w bitwie o 
Monte Cassino. Po wojnie jakiś czas 
mieszka w Australii, a potem żyje w 
Londynie. 
Aresztowania w tym czasie obję-
ły działaczy politycznych, byłych 
oficerów, prawników, sędziów, so-
cjalistów, częściowo komunistów z 
KPP, księży, ludzi, którzy już zdążyli 
utworzyć konspiracyjne grupy i wpa-

dli, młodzież z nimi związaną, w tym 
wielu harcerzy. 

Dom – schronienie 
Dom przy ulicy Tarnowskiego 82 
dał w czasie wojny schronienie 
wielu potrzebującym. Już w pierw-
szych dniach września przygarnięto 
rodzinę Stelmachowiczów, których 
mieszkanie zostało zbombardowa-
ne. Po kilku miesiącach przyjechała 
do nich pani Odzieżyńska, żona puł-
kownika artylerii w Brześciu. Wyje-
chała stamtąd unikając wywozu do 
Rosji. Mąż jej był potem w Londynie 
w najwyższym dowództwie woj-
skowym, już jako generał. Potem 
Jacek sprowadził do domu studenta 
architektury z Warszawy, Wojcie-
cha Hoffmana. Musiał ukrywać się, 
bo przeszedł przez zieloną granicę i 
nie miał dokumentów. Organizował 
sobie przejście do Rumunii i po kil-
ku tygodniach udało mu się to zre-
alizować. Prócz tego mieszkało tu 
dwoje młodych ludzi odciętych od 
swoich rodzin w zachodniej Polsce, 
gdyż nie zdążyli powrócić z wakacji 
przed wybuchem wojny. Byli to: Zo-
sia Biedrzycka, 19–letnia studentka 
prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Julek Przybylski, 16–letni chłopiec 
z Krakowa. Nie mieli tak zwanych 
,,paszportów". Sowieckie władze za-
kwalifikowały ich jako ,,bieżeńców" 
czyli uciekinierów, a takim groziła 
deportacja. Julek wyjechał potem 
poza Lwów do rodziny, a Zosia po-
została aż do wojny rosyjsko–nie-
mieckiej. Z Julkiem spotkała się Ewa 
potem w Gliwicach na Politechnice. 
Zosia po wojnie studiowała w Kra-
kowie, ale podobno niestety wkrótce 
umarła na dyfteryt. Przechowywano 
też matkę aresztowanego chłopca, 
panią Oleksińską, chroniąc ją przed 
wywozem. W późniejszym okresie, 
po powtórnym wkroczeniu wojsk 
sowieckich do Lwowa, krótko ukry-
wał się tu dr Sokalski, pracownik 
kontrwywiadu AK. Schronił się też 
w tym domu kapitan Michal Dragan 
Sotirowić, Jugosłowianin, dowód-
ca polskich partyzantów w lasach 
Winnickich pod Lwowem, o pseudo-
nimie ,,Draża". Aresztowany przez 
Sowietów, uciekł i ukrywał się przez 
2 tygodnie w domu przy Tarnowskie-
go 82. Polonijny pisarz Włodzimierz 
Odojewski, zainspirowany tą nie-
zwykłą postacią, napisał nowelę p.t. 
,,Draża". 
Wiele jeszcze innych osób i całych 
rodzin skorzystało z gościnności i 

opieki tego domu. Każdy, kto szukał 
w nim schronienia, czuł się bezpiecz-
ny. W dużym stopniu wynikało to z 
korzystnego położenia domu. Stał w 
szeregu przylegających do siebie bu-
dynków, co uniemożliwiało szybkie 
przedostanie się od frontowej strony 
na jego tył. Gdy przy bramie odezwał 
się dzwonek niebędący sygnałem, 
wszyscy stawali w pogotowiu. Oso-
by narażone na niebezpieczeństwo 
uciekały wtedy przez ogród, i dalej 
stromym stokiem na ulicę Hauke–
Bossaka lub przez wertepy na ulicę 
Snopkowską – jeszcze bardziej od-
ległą. A iść lub jechać krętymi ulica-
mi to byłoby dla prześladowców już 
bardzo daleko od tego miejsca. Naj-
gorsze były nocne ,,wizyty" NKW-
dystów sprawdzających dokumenty. 
Gdy panowała nocna cisza, przeraża-
jący stuk uderzających o bramę kolb 
karabinów ,,stróży" porządku zrywał 
wszystkich na nogi. Jeszcze wiele lat 
po wojnie, odgłosy nocne przypomi-
nające to walenie do bramy, wywo-
ływały u Ewy gwałtowne bicie serca. 
Prawdziwie opiekuńczym duchem 
tego domu była Mama. Ona spraw-
dzała, kto stoi przy bramie i ostrzega-
ła wszystkich. Pierwsza stawała oko 
w oko z wrogiem, starając się zyskać 
czas dla uciekających. Wykazywała 
przy tym wielką odwagę i spokój. I 
tak, obszerny dom, który wydawał 
się małej Ewusi często nawet pusty, 
stał się wręcz ciasny. Jednak obec-
ność większej ilości ludzi, których 
łączyły te same obawy i nadzieje, 
przynoszących przeróżne wiadomo-
ści i plotki, dowcipy, a nawet wielce 
pocieszające przepowiednie, poma-
gała wszystkim przetrwać kolejne 
okupacje Lwowa. 

Leszek postanawia walczyć 
dalej 
Krótko przed Bożym Narodzeniem 
1939 roku przyjechał z trzema pa-
nami, pracownikami Uniwersytetu 
Warszawskiego, Leszek Wiśniewski, 
syn cioci Mani. Być może skorzysta-
li z chwilowego otwarcia granicy na 
Sanie lub przeszli zieloną granicę, a 
zmierzali na Węgry, aby dostać się 
do Francji i wstąpić do Polskiego 
Wojska. Kilka dni zatrzymali się we 
Lwowie. Leszek przekazał Mamie, 
że mieszkanie w Warszawie na uli-
cy Rybaki nie ucierpiało w czasie 
działań wojennych i ciocia Mania 
w nim pozostała. Odbyła się szcze-
gólna wigilia, do której zasiadło 12 
osób, łącznie ze studentem z Warsza-
wy, który niezależnie od tej czwórki 
wybierał się do Rumunii. Leszek 
jako oficer rezerwy był w grupie 
operacyjnej ,,Polesie" pod dowódz-
twem generała Kleeberga, najdłużej 
walczącej z Niemcami. W czasie 
wigilii opowiadał wiele o walkach, 
jakie stoczyli, między innymi o od-
parciu nieprzyjacielskich wojsk pod 
Kobryniem. W pierwszej połowie 
października stoczyli zwycięską bi-
twę pod Kockiem, składając broń 
dopiero po wystrzeleniu ostatnich 
pocisków. Przed poddaniem się ge-
nerał Kleeberg polecił niektórym 
oficerom przedrzeć się lasami w 
kierunku Warszawy i dalej walczyć. 
Między nimi był Leszek. Po kil-
ku dniach pobytu we Lwowie, cała 
czwórka wyruszyła ku południowej 
granicy. Po pewnym czasie dotarła 
wiadomość, że wszyscy zostali zła-
pani przez Sowietów. Mama z nie-
cierpliwością oczekiwała jakiegoś li-
stu od Leszka, ogromnie niepokojąc 
się o jego życie. Nie doczekawszy 
się go, napisała w końcu do pewnego 
profesora w Kijowie utrzymującego 

przed wojną korespondencyjną łącz-
ność z Leszkiem i Instytutem Zoo-
logii na Politechnice Lwowskiej, a 
więc także z Ojcem. W liście prosiła 
o zasięgnięcie informacji o sprawie 
Leszka. I stała się rzecz trudna do 
uwierzenia. Po pewnym czasie pro-
fesor przysłał wiadomość o pobycie 
Leszka w obozie koło Workuty i po-
dał jego adres. Mama posłała zaraz 
paczkę z żywnością i innymi rzecza-
mi. Leszek opowiadał po wojnie, że 
ona uratowała mu życie. Nie był w 
stanie z osłabienia wykonywać nor-
my, więc nie otrzymywał wystarcza-
jącej ilości pożywienia. Cierpiał na 
szkorbut. W tym czasie przestał już 
wychodzić do pracy, także z powodu 
zbyt słabego ubrania, które nie chro-
niło przed 40- stopniowym mrozem. 
Zaczął puchnąć z głodu. W paczce 
prócz smalcu, suchej kiełbasy, cukru, 
łazanek zrobionych na kilku jajkach, 
herbaty, była cebula i czosnek, aspi-
ryna i witaminy w tabletkach, a także 
papierosy; Leszek nie palił, ale mógł 
je wykorzystać jako środek płatni-
czy. Były też wełniane skarpety, rę-
kawiczki, nauszniki, ciepła bielizna, 
sweter oraz czerwona flanelowa 
koszula, zapinana na zamek błyska-
wiczny; używał jej któryś z chłop-
ców na narty. Leszek opowiadał po 
wojnie, że cebula, czosnek i wita-
mina C wyleczyły go ze szkorbutu, 
a czerwona koszula uratowała przed 
zamarznięciem; spodobała się bo-
wiem strażnikowi. Twierdził, że jest 
taka ,,amerykańska" i dał Leszkowi 
za nią z magazynu starą kufajkę, 
watowane spodnie, walonki i wato-
waną czapkę z nausznikami. Leszek 
odżywił się trochę, wzmocnił, mógł 
już uczestniczyć w pracy i zaczął do-
stawać więcej jedzenia. Jakoś prze-
trwał, dostał się do Armii Andersa, 
wyjechał z Rosji, walczył w Afryce 
i we Włoszech. Po wojnie wrócił do 
Warszawy. Dalej pracował nauko-
wo na Uniwersytecie Warszawskim 
jako profesor. Miał wiele przykro-
ści, bo nieopatrznie wypowiedział 
się przeciw bzdurnej teorii słynnego 
Łysenki. Pobyt w obozie odbił się na 
jego zdrowiu. Umarł w wieku 54 lat 
pozostawiając żonę Marylkę i dwoje 
kilkuletnich dzieci, Maćka i Kasię.

Straszna noc 
Wiadomości o wywozach osadni-
ków z Kniażyny stanowiły niepo-
kojący sygnał. 13-go kwietnia 1940 
roku pojawiły się w mieście duże 
ilości ciężarówek, platform, furma-
nek. Mama już wcześniej ostrzegała 
rodzinę Klotzków, aby nie nocowała 
w domu, ofiarowując gościnę. Ewa 
nalegała, by przynajmniej Jaśka 
skorzystała z tej oferty. Pani Klotz-
kowa jednak wahała się i odwlekała 
decyzję na później. W nocy z 13 na 
14 kwietnia rozpoczęły się wywozy. 
Dowiedziawszy się o tym, Ewa czym 
prędzej pobiegła do Jaśki. Nieste-
ty, było już za późno. Zastała drzwi 
zaplombowane i opieczętowane. W 
tym samym czasie wywieziono są-
siadki z naprzeciwka, matkę i bab-
cię aresztowanego wcześniej Wład-
ka Jaworskiego. Obydwie, kruche 
i delikatne panie, nie przeżyły tego 
i umarły w Rosji. Dom ich zajęty 
został przez rodzinę oficera sowiec-
kiego. Wywieziono też panią Stasię 
Dobrowolską, wychowawczynię 
Ewy w szkole św. Zofii, razem z 
siostrą i rodzicami staruszkami. Brat 
pani Stasi był sędzią, mieszkał w 
ich wspólnej willi i wcześniej uciekł 
do części Polski okupowanej przez 
Niemców. Fakt, że był prawnikiem, 
wystarczył jako pretekst do deporta-
cji całej rodziny. Ojciec, zgrzybiały 

/11 października 1939 roku NKWD wydało rozkaz, który dotyczył problemu wysiedleń i deportacji ludności z zajętych terenów. Dodatkowo 
opracowana została "Instrukcja o trybie przeprowadzania deportacji antyradzieckiego elementu".
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starzec, umarł jeszcze w pociągu, a 
matka wkrótce potem. Obie siostry 
przeżyły i w 1958 roku przyjechały 
do Polski. Deportacje objęły rodzi-
ny aresztowanych, wojskowych, 
sędziów, policjantów. Wywieziono 
też pewną ilość zamożnych chło-
pów polskich spod Lwowa, których 
Sowieci nazywali ,,kułakami". Parę 
dni przed tragiczną datą nocowała 
w domu zaproszona przez Mamę 
stała dostawczyni śmietany, sera i 
jajek, Kulikowa, z dwiema malut-
kimi córeczkami. Mąż jej, będący 
przed wojną sołtysem, bogaty młody 
chłop, też nocował poza domem, lecz 
we wsi, u krewnych. Na dzień przed 
wywozami zabrał żonę z dziećmi z 
powrotem, mając trudności z opo-
rządzaniem gospodarstwa. Zdawało 
mu się, że niebezpieczeństwo minę-
ło. Wywieziono ich na daleką północ 
koło Archangielska. 
Deportowano tych wszystkich nie-
szczęśników w nieznane, w strasz-
liwych warunkach, w wagonach to-
warowych. Ludzie w nich chorowali, 
umierali, rodziły się dzieci. Minęło 
sporo czasu, nim zaczęły docierać 
pierwsze listy i można było udzielić 
im (niewystarczającej zresztą) po-
mocy w postaci paczek.

Jaśniejsze chwile 
Zajęcie Lwowa przez wojska so-
wieckie zmieniło oblicze miasta. 
Wesołe, kipiące życiem kulturalnym, 
posiadające dwa teatry, wiele kin, 
kawiarń, wspaniałych sklepów, peł-
ne światła, wypielęgnowanej zieleni 
i kwiatów – stało się szare, smutne, a 
nade wszystko nudne. Przed wojną, 
jeżeli tylko czas na to pozwalał, moż-
na było pójść do jednego z licznych 
kin. Czasem wybierano się do Teatru 
Wielkiego, gdzie grywało wielu wy-
bitnych aktorów z Ludwikiem Sol-
skim na czele. Samo przebywanie 
we wspaniałym, pełnym przepychu 
wnętrzu tego teatru było przeżyciem. 
Na Ewie wielkie wrażenie sprawiała 
piękna kurtyna namalowana przez 
Siemiradzkiego. Działał też Teatr 
Rozmaitości wystawiający repertu-
ar lekki; komedie i operetki. Teraz 
Teatr Wielki zamieniony został na 
ukraiński imieniem Iwana Franki, a 
w kinach wyświetlano prymitywne, 
natrętnie upolitycznione, filmy rosyj-
skie. Lwów nie byłby jednak sobą, 
gdyby jego mieszkańcy, zwłaszcza 
młodzi, nie starali się strząsnąć z sie-
bie choć trochę ten sowiecki kurz. W 
szkole puszczano mimo uszu bolsze-
wicką propagandę, a było jej w miarę 
upływu czasu jakby mniej. Raz, dzię-
ki staraniom nauczycieli i uczniów, 
urządzono wieczór Mickiewiczow-
ski. Przygotowany został przez star-
szą klasę, której uczniowie dziwnym 
zbiegiem okoliczności stanowili wy-
jątkowo utalentowaną grupę. Adam 
Hollanek, późniejszy pisarz, napraw-
dę pięknie wygłosił Improwizację. 
Były też fragmenty Pana Tadeusza i 
inne utwory. Przy fortepianie zasiadł 
Stanisław Skrowaczewski, później-
szy sławny dyrygent Filadelfijskiej 
Filharmonii i zagrał Etiudę Rewolu-
cyjną Chopina. Temperatura uczuć 
patriotycznych była bardzo wysoka i 
przeżycia estetyczne wielkie. 
Sowieci próbowali zdobyć sobie 
młodzież przez stwarzanie możli-
wości uprawiania różnych sportów. 
Uczniowie nie płacili wstępu na lo-
dowiska, korty tenisowe, pływalnie, 
jeżeli zapisali się do jakiejś sekcji 
sportowej, poddali się dyscyplinie 
i wskazówkom trenera. Starano się 
wykorzystać tę okazję. Na przykład 
Zbyszek Fuliński, kilkunastoletni 

krewny Taty, grający już przed wojną 
dobrze w tenisa, zaczął jeździć na za-
wody po różnych miastach Związku 
Sowieckiego i został w końcu ,,mi-
strzem sportu". Ewa spytała kiedyś 
Tatę, jakie pokrewieństwo łączy go 
ze Zbyszkiem. Ojciec był właśnie w 
trakcie opracowywania genealogii 
rodziny i opowiedział jej o tym. 
Otóż pradziadek Józef Fuliński był 
dwukrotnie żonaty. Matka dziadka 
Karola Fulińskiego nazywała się z 
domu Salomea Skuratowska. Od-
umarła go, gdy miał zaledwie 2 lata. 
Wtedy to pradziad Józef ożenił się 
powtórnie z panną Grzybowiczów-
ną. Była dobra dla małego Karolka 
i opiekowała się nim starannie. Ona 
była matką jego przyrodniego brata 
Alojzego, który miał syna Antonie-
go, będącego ojcem Zbyszka, a także 
jego starszego brata Janusza. 
Ewa chciała chodzić na pływalnię. 
Umiała już pływać swobodnie, choć 
nie stylowo. Przed wojną niezbyt 
daleko od domu były dwa kąpieli-
ska. W lecie chodziło się na Żelazną 
Wodę, pięknie urządzone kąpielisko 
w lesie. Zbiegało się przez ogród 
na ulicę Snopkowską prowadzącą 
do tego uroczego obiektu. W zi-
mie korzystało się z nowoczesnej 
krytej pływalni. Ewa zapisała się 
do sekcji pływackiej. Zajęcia odby-
wały się pod kierunkiem trenera, w 
zimie na krytej pływalni, a w lecie 
na odległym kąpielisku ,,Świteź" 
urządzonym na sporym stawie. Tam 
nauczyła się pływać stylem klasycz-
nym i skakać do wody. Szło jej to na-
wet dobrze, choć po pewnym czasie 
zmęczyła ją dyscyplina sportowa. Te 
wysiłki skończyły się z wybuchem 
wojny między Niemcami a Rosją. 
Sowiecką nudę rozpędzało się wszel-
kimi możliwymi sposobami. W 
domu były w tym czasie trzy dzier-
latki: Ewa, Alinka Stelmachowi-
czówna i Zosia Biedrzycka, 19-letnia 
studentka z Krakowa, ukrywająca 
się ,,bieżenka". Nie zbywało im na 
wesołości. Schodziły się wieczorami 
na śpiewanie wszystkich piosenek, 
jakie znały. Często przyłączał się do 
nich Jacek, który też lubił śpiewać. 
Wszystkie trzy brzdąkały trochę na 
fortepianie, więc muzyki w domu 
było wiele. Urządziły sobie raz ,,an-
drzejki". Była z tym ,,kupa śmie-
chu". Dawnym obyczajem napisały 
na karteczkach różne męskie imiona, 
wysilając się na najbardziej wyszu-
kane i dla nich zabawnie brzmiące. 
Włożyły je sobie wzajemnie pod po-
duszki, aby rano wyciągnąć kartkę z 
imieniem przyszłego męża. Ewa wy-
ciągnęła Franciszka, co zdawało się 
dziewczętom bardzo śmieszne, bo w 
tym czasie nie było w zwyczaju inte-
ligencji dawanie tego imienia chłop-
com. Uchodziło za imię wiejskie. Na-
zywały ją potem żartobliwie ,,panią 
Franciszkową". A jednak – spraw-
dziło się! Dostała męża – Francisz-
ka. Wylały też sobie wosk na wodę 
do miednicy. Ewa obracała w rękach 
placek woskowy o dziwnym, bardzo 
rozczłonkowanym kształcie. Ależ to 
jest mapa Europy! – zawołała Zosia. 
Będziesz po wojnie podróżować po 
całej Europie! Nieprawdopodobień-
stwo tego wydawało się oczywiste, 
więc przepowiednia została przyjęta 
ze śmiechem. A jednak – sprawdzi-
ła się! Po wojnie Ewa wiele podró-
żowała po Europie. I nie wierzyć tu 
wróżbom! 
Oddawano się też lekturze książek 
wzajemnie pożyczanych między 
sąsiadami i znajomymi. Biblioteki 
polskie zostały bowiem zamknięte, a 
książki często były palone. Szczegól-

nym wzięciem cieszyła się ,,Pożoga" 
Kossak-Szczuckiej, opowieść o lo-
sach rodzin polskich na Ukrainie w 
czasie rewolucji bolszewickiej. Kwi-
tło też życie towarzyskie, zwłaszcza 
że dom był pełen ukrywających się 
ludzi. Znoszono z miasta różne wia-
domości o przebiegu wojny. Dysku-
towano o przyszłości Polski, bo nikt 
nie dopuszczał myśli, że ta zawieru-
cha miałaby skończyć się niepomyśl-
nie dla kraju. Czekano kiedy ,,dwa 
potwory" rzucą się na siebie, co 
(wszyscy byli tego pewni) przyniesie 
Polsce wolność. Tymczasem wieści z 
teatru wojny były złe. Kolejne zdo-
bycze Hitlera: Dania, Norwegia, Ho-
landia, Belgia, klęska Francji, ciągłe 
rozszerzanie się okupowanych przez 
Niemców terenów - zdawało się, że 
muszą odebrać wszelką nadzieję. A 
jednak napływały też wiadomości 
krzepiące serca. Generał Sikorski, 
po sformowaniu rządu polskiego 
we Francji, wydaje zarządzenie o 
utworzeniu w kraju Związku Walki 
Zbrojnej (ZWZ). Tworzy się Armia 
Polska we Francji. Okręt podwodny 
Orzeł, po przedarciu się z Bałtyku do 
Anglii, topi statek niemiecki wiozą-
cy wojska do Norwegii. Polska ma-
rynarka wojenna działa na Morzu 
Śródziemnym. 
W ten koszmarny, niepewny czas 
każdy starał się żyć względnie nor-
malnie, robić to, co w tych warun-
kach było możliwe, aby przetrwać, 
pomagać innym i nie tracić zbyt 
wiele czasu. Chłopcy studiowali na 
Politechnice i zdobywali doświad-
czenie zawodowe. Ojciec zagłębił się 
w pracy naukowej. Często zostawał 
na noc w instytucie na ulicy Nabiela-
ka, gdyż cierpiał na dokuczliwy ból 
w nodze i ciężko było mu chodzić. 
Mama miała prawdziwe ,,urwanie 
głowy", starając się wyżywić jakoś 
tę gromadę ludzi przy tak złym za-
opatrzeniu i braku środków. A prze-
cież prócz rodziny stale przebywali 
w domu jacyś goście ukrywający się 
przed aresztowaniem lub wywozem i 
też mogli liczyć zawsze na talerz go-
rącej strawy. 

Jacka ,,podróż do Żółkwi"
Przez dom przewijali się młodzi 
mężczyźni, planujący przedzieranie 
się przez granicę do Rumunii lub 
Węgier, aby wstąpić do polskiego 
wojska. Prócz Leszka Wiśniewskie-
go było ich jeszcze kilku. Chłopcy 
czuli pewien niedosyt udziału w 
obronie kraju. Wyjazdowi ich sprze-
ciwiał się stanowczo Tato, przekona-
ny o słuszności pozostania na poste-
runku w ojczyźnie. Bracia Ewy nie 
chcieli też w tych ciężkich czasach 
opuszczać starych rodziców i mło-
dziutkiej siostry. Jacek próbował od 
razu jakoś działać. Robił ukradkowe 
zdjęcia zgrupowań armii sowieckiej, 
pojazdów wojskowych itp., mając 
nadzieję posłać je później na zachód. 
Jeszcze jesienią 1939 roku przyjechał 
z Kniażony syn osadnika, 19-letni 
Staszek Węglarz. Chciał przedostać 
się do Rumunii. Wojtek, za pośred-
nictwem inżyniera Kolbuszewskie-
go, postarał się o adres w Śniatyniu. 
Tam działała komórka ,,zielonych 
kurierów" organizująca przerzuty do 
Rumunii. I tak Staszek znalazł się w 
Bukareszcie i zgłosił się do polskiej 
ambasady. Tam wypytano go kim 
jest, skąd przyjechał, o rodzinę Fu-
lińskich i o dom na Tarnowskiego. 
Oddał też filmy Jacka przemycone 
przez granicę. Nie wzięto go do woj-
ska, lecz po przeszkoleniu przerzu-
cony został tą samą drogą do Polski 
z zaleceniem powrotu do Lwowa i 

przekazania różnych instrukcji i ma-
teriałów Jackowi. Punkt w Śniatyniu 
został jednak odkryty przez NKWD. 
Sowieci zorganizowali zasadzkę, 
w czasie której zginęło wielu bar-
dzo dzielnych młodych chłopców i 
dziewcząt. Staszek był tam akurat w 
tym czasie. Zdołał wyrzucić do klo-
aki wszystkie materiały, a także do-
lary, które przywiózł ze sobą. Został 
jednak aresztowany. Torturowany, 
trzymany w tak zwanej ,,stójce" nie 
zdradził, wypierał się wszystkiego 
twierdząc, że znalazł się w pobliżu 
przypadkowo. Po miesiącu został 
wypuszczony i przyjechał do Lwo-
wa. Przekazał Jackowi ustnie, czego 
się od niego spodziewano. Trzeba 
było zorganizować komórkę wywia-
dowczą i przekazywać meldunki za 
granicę o sytuacji ludności polskiej 
we Lwowie, a szczególnie (bo o to 
było najtrudniej) na Wołyniu, Podolu 
i Polesiu. Jacek wyjechał raz nawet 
na Wołyń, ale nie było to niezbędne, 
bo można było dość łatwo zbierać 
wiadomości od ludzi, którzy stam-
tąd przyjeżdżali; co ważne, ludzie ci 
rekrutowali się z różnych środowisk. 
Pomocni byli też kolejarze przyno-
szący przeróżne relacje. Osadnicy 
wojskowi, którzy uratowali się przed 
wywozem, przywozili szczegółowe 
wiadomości. Dzięki nim sporządzo-
no spisy deportowanych. Zbieranie 
tych informacji służyło dwom ce-
lom. Z jednej strony starano się ra-
tować ludzi przed aresztowaniem i 
wywozem umieszczając ich w bez-
piecznym miejscu i dokonując czę-
stych przemieszczeń. Były nawet 
pewne możliwości w korzystaniu z 
pomieszczeń Politechniki. Z drugiej 
strony, trzeba było sporządzać rapor-
ty, aby dostarczyć je na zachód. W 
tym celu Staszek Węglarz miał zno-
wu przejść przez granicę, oczywiście 
w innym miejscu, bo Śniatyń był już 
spalony. Niestety zachorował ciężko 
na chorobę kolana, która wywiązała 
się jeszcze w więzieniu. Wojtek za-
prowadził go do lekarza Garlickie-
go, który założył mu gips i leczył. 
Przez ten czas pozostawał w domu 
pod opieką Wojtka, Stefana i Mamy. 
W zimie przyjechał inny osadnik 
z Kniażyny, Władysław Fugowski 
z synem. Jego żona z kilkorgiem 
młodszych dzieci została wywiezio-
na do Rosji. Podjął się przeniesie-
nia raportów przez zieloną granicę, 
zamiast Staszka. Jacek sporządził je 
na cieniutkiej bibułce. Zwinął ją w 
ruloniki i zaszył w brzegi kurtki. Fu-
gowski przeszedł i szczęśliwie wró-
cił. Tymczasem Staszek wyzdrowiał 
i włączył się do akcji. W dalszym 
ciągu wędrowały przez zieloną gra-
nicę raporty. Staszek i Fugowskizo-
stali w końcu złapani w okolicy Kut 
i osadzeni w więzieniu. Staszek we 
Lwowie na ulicy Kazimierzowskiej, 
a Fugowski w Drohobyczu. Jacek 
był pewien, że nie zdradzą, lecz być 

może Staszka już poprzednio śle-
dzono, lub został zauważony przy-
padkowo przez jakiegoś Ukraińca 
czy kolaboranta; mogli widzieć go 
w Śniatyniu lub Kutach, bo Sowieci 
zaczęli interesować się Jackiem. 
W tym czasie, będąc już po dyplo-
mie, pracował w biurze projekto-
wym jako inżynier architekt. Pewne-
go razu zjawili się w biurze nikomu 
nieznani osobnicy i oznajmili, że 
Jacek otrzymał polecenie odbycia 
służbowej podróży do Żółkwi. To 
piękne zabytkowe miasto, dawna sie-
dziba Żółkiewskich, związane było 
z rodziną Mamy, która tam właśnie 
przyszła na świat. Dziadek Hauser 
był przerzucany przez władze au-
striackie z miasta do miasta w wy-
niku zaniepokojenia zaborców jego 
działalnością społeczną i patriotycz-
ną, jaką rozwijał w każdym miejscu 
swojej pracy. Tam czynił oczywiście 
to samo, zostając w końcu honoro-
wym obywatelem Żółkwi. Jacek z 
tego względu chętnie odwiedziłby to 
miasto, lecz od razu polecenie tego 
wyjazdu wydało mu się podejrzane. 
W pewnym momencie miał ochotę 
natychmiast uciekać. Powiedział, że 
musi jeszcze w biurze coś załatwić i 
zaczął szukać sposobu wymknięcia 
się bocznym wyjściem. Potem jed-
nak przyszła refleksja, że pozostali 
w domu bracia mogą za to odpowia-
dać i kto wie, czy nie zostaną aresz-
towani. Zgodził się więc wsiąść do 
samochodu, który miał go rzekomo 
zawieść do Żółkwi. Poprosił tylko o 
wstąpienie do domu, aby mógł po-
wiadomić, gdzie wyjeżdża i wziąć 
najniezbędniejsze rzeczy; otrzymał 
pozwolenie. Gdy znalazł się przed 
domem, jeden z ,,panów" stanął 
przy furtce. Stefan otworzył bramę, 
a usłyszawszy o nagłym wyjeździe 
służbowym brata i widząc jego minę, 
z miejsca zorientował się w sytuacji. 
Ewa wyjrzawszy także przez drzwi 
na odgłos dzwonka, zobaczyła twarz 
Stefana białą jak papier. Spytała, co 
się stało. Nic – Jacek wyjeżdża służ-
bowo do Żółkwi – odpowiedział po-
bladłymi wargami. W domu powstała 
znowu pokusa ucieczki przez ogród. 
Musiałby wtedy jednak uciekać tak-
że Stefan, zaangażowany w sprawę 
na równi z Jackiem, a także współ-
pracujący z nimi Wojtek. Nastąpiła 
błyskawiczna narada i decyzja. Jacek 
wyszedł z domu i wsiadł do samo-
chodu. Zawieziono go oczywiście 
nie do Żółkwi, lecz na Pełczyńską do 
siedziby NKWD. Jeden z ,,pasaże-
rów" – Rosjanin, wysiadając z wozu 
powiedział drwiąco: ,,tak my uże w 
Żółkwi". Trzymano tam Jacka trzy 
dni. Pytano, z kim się spotyka, jaką 
działalność prowadzi, czy ma kon-
takty z zagranicą. Jacek wypierał się 
wszystkiego, twierdził, że nie wie, o 
co chodzi. Po trzech dniach wypusz-
czono go pod warunkiem zgłaszania 
się co kilka dni w NKWD. Żądano, 

/ Okupacja Lwowa
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by podawał informacje o osobach 
odwiedzających dom, a w razie zja-
wienia się kogoś z zagranicy, miał 
natychmiast o tym zgłosić. Jacek 
zgodził się nie mając zamiaru spełnić 
tych żądań. Pragnął tylko za pomo-
cą tego wybiegu opuścić więzienie. 
Zgłosił się dwa razy, nie zadowalając 
jednak swoich prześladowców. Jasne 
było, że skończy się to dla niego źle 
- ponownym aresztowaniem i praw-
dopodobnie znacznie gorszym ,,trak-
towaniem". Musiał więc zniknąć ze 
Lwowa. 
Dom rodziców w tym czasie ,,pę-
kał w szwach". Jeden pokój zajęty 
został przez Zosię Kuźniewiczów-
ną–Chudziową z mężem. Matka 
Zosi, ciocia Lunia Kuźniewiczowa, 
cioteczna siostra Taty, miała w Bóbr-
ce, podlwowskim miasteczku, dom, 
w którym aktualnie mieszkała. Tam 
została przygotowana dla Jacka kry-
jówka. Stefan postarał się dla niego o 
fałszywy paszport na nazwisko Iwan 
Pałyświt. Zosia przekupiła szofera 
fabrycznej ciężarówki, który ukrad-
kiem (gdyż obawiano się, że Jacek 
jest śledzony) wywiózł go do Bóbrki. 
Dla większego bezpieczeństwa wy-
jazd nastąpił z Instytutu Ojca na ulicy 
Nabielaka 22. Po kilku dniach wale-
niem kolbami do bramy ,,zaanonso-
wała" się nocna kontrola paszportów. 
Kto musiał ukrywać się, uciekł do 
ogrodu, potem poza płot, byle dalej. 
Pozostali przygotowali paszporty. Na 
spotkanie, prócz Mamy, wychodził 
w takich wypadkach Jędrek, dobrze 
mówiący po rosyjsku. Po przejrzeniu 
paszportów jeden z Rosjan (chyba 
oficer) spytał: - A gdzie jest Jacek 
Fuliński? – Pojechał służbowo do 
Żółkwi – odpowiedział Jędrek. Tym-
czasem Stefan przy pomocy Wojtka 
przygotowywał schronienie dla ucie-

kiniera w domu. Postanowił urządzić 
je na strychu - obszernym, dość ja-
snym i nie zagraconym, używanym 
wyłącznie do suszenia bielizny. Klu-
czem do drzwi dysponowała tylko 
Mama, tak że nikt niepowołany nie 
mógł tam się dostać. Stefan i Wojtek 
podzielili strych przepierzeniem z 
desek na dwie części. W jednej było 
wejście do kryjówki. Wykonali ją 
wykorzystując dogodne belkowanie 
dachu. W razie niebezpieczeństwa 
można było łatwo odsunąć belkę i 
parę desek. Za nimi znajdowało się 
niewielkie pomieszczenie umożli-
wiające przetrwanie przez jakiś czas 
w pozycji leżącej. Chłopcy zainstalo-
wali też dzwonki na strych i stamtąd 
do mieszkania; potem nawet telefon i 
radio. Można było za pomocą umó-
wionych sygnałów ostrzegać przed 
niebezpieczeństwem. Przygotowa-
nie tego wszystkiego zajęło sporo 
czasu, a tymczasem Jackowi zaczął 
palić się grunt pod nogami. Pewne 
objawy wskazywały, że ktoś zauwa-
żył ,,obcego" i obserwował dom. 
Na dodatek, na parterze domu cioci 
Luni Kuźniewiczowej zamieszkał 
naczelnik NKWD w Bóbrce. Jacek 
postanowił więc jak najszybciej wró-
cić do Lwowa. Poszedł na dworzec. 
Wydawało mu się, że jest śledzony. 
Przy wejściu na peron sprawdzano 
dokumenty. Miał fałszywy paszport, 
lecz bał się go okazać, zwłaszcza że 
Iwan Paływist bardzo słabo mówił 
po ukraińsku. Jeden ze sprawdza-
jących trzymał w ręku zdjęcie, na 
które ciągle zaglądał. Kogoś zatem 
szukano. Jacek przypomniał sobie, 
że jak wezwany został do kierowni-
ka biura, Rosjanina, który powiado-
mił go z wystraszoną miną, że z tymi 
,,towarzyszami” pojedzie do Żółkwi, 
w pokoju był fotograf robiący mu 

zdjęcia ze wszystkich stron. Pobiegł 
więc wzdłuż torów i przed stacją 
wskoczył do zwalniającego pociągu. 
Po chwili pociąg stanął. Wsiadł do 
akurat pustego przedziału dla służ-
by kolejowej i położył się na ławce 
nakrywając twarz czapką - udając, 
że śpi. Zaczęto przeszukiwać wagon 
za wagonem. Do przedziału służbo-
wego nikt nie wszedł. Pociąg ruszył. 
Jacek nie dojechał do Dworca Głów-
nego, lecz wyskoczył na Persen-
kówce, podmiejskiej stacji. Stamtąd 
przeszedł na Żelazną Wodę i ulicę 
Snopkowską, już niedaleko domu. 
Przeczekał do późnego wieczoru u 
mieszkającego tam kolegi ze studiów 
– Adama Kuehnela, przez którego 
Mama została uprzedzona o przyby-
ciu Jacka. Postarała się, by nikogo 
nie było w kuchni i czekała z niecier-
pliwością i wzruszeniem. Okno od 
kuchni wychodziło na ogród. Przez 
nie, niezauważony przez nikogo w 
ciemności Jacek mógł wśliznąć się 
do domu. Wtem – stukanie w szybę 
okienną. Po chwili ukazała się za nią 
twarz ukochanego syna. 
Zaczęło się dobrowolne więzienie 
Jacka. Mama starała się osłodzić 
mu ten los jak mogła. Zanosząc mu 
posiłki na strych, zawsze dla niepo-
znaki w koszyku z kilkoma sztuka-
mi mokrej bielizny, spędzała z nim 
sporo czasu na rozmowie, pomimo 
tak licznych obowiązków i ciężkiej 
pracy w domu. Ewa odwiedzała ko-
leżanki i pożyczała książki, które Ja-
cek chętnie czytał w swej samotni na 
strychu. Kilka razy monotonię tego 
bytowania zakłócił alarm spowodo-
wany kontrolą paszportów. Zawsze 
na końcu padało pytanie: - A gdzie 
jest Jacek Fuliński? I nieodmiennie 
była ta sama odpowiedź: - Wyjechał 
służbowo do Żółkwi. 

Nie były to ćwiczenia 
Był słoneczny poranek 22 czerwca 
1941 roku. Rozpoczął się okres wa-
kacyjny. Ewa wyszła na balkon, aby 
rzucić okiem na bujną zieleń ogrodu. 
Wtem dobiegł ją odgłos strzałów 
artylerii przeciwlotniczej. Nie było 
to nic nadzwyczajnego, bo Rosjanie 
często urządzali w ostatnim czasie 
ćwiczenia wojskowe. Spojrzała w 
niebo błękitne i bardzo jasne. Można 
było dojrzeć na nim wysoko dwa sa-
moloty, wykonujące dziwne ewolu-
cje. Towarzyszyły im odgłosy strza-
łów i liczne dymki wokół maszyn. 
Wywołała Wojtka z głębi domu. Ten 
wyszedłszy na taras machnął ręką 
lekceważąco i powiedział: - to ćwi-
czenia. Po chwili jednak, przyjrzaw-
szy się uważniej zawołał: - Ależ to 
jest prawdziwa bitwa powietrzna! Z 
salonu wybiegła obejrzeć to niezwy-
kłe widowisko Zosia Biedrzycka. 
Czyżby spełniło się gorące pragnie-
nie wszystkich i Niemcy zaatakowa-
ły Rosję? 
Nastroje ostatnio nie były najlepsze. 
Jacek od kilku miesięcy ukrywał się 
na strychu. W maju nastąpiła druga 
fala wywozów. Nikt nie wiedział, 
czy ostatnia. Niemcy opanowali 
większą część zachodniej Europy. 
Morze Śródziemne też było przez 
nich zdominowane. Zajęli Kretę 
i część północnej Afryki. Anglia 
przeżywała ciężkie bombardowa-
nia. Zdawało się, że sytuacja staje 
się coraz bardziej tragiczna. Jedy-
ną nadzieję pokładano w wybuchu 
wojny między Niemcami i Sowie-
tami. Widziano w tym szansę od-
zyskania niepodległości. Dla wielu 
ludzi odejście Rosjan oddalało za-
grożenie aresztowania lub wywo-
zu. Gdy okazało się, że nie były to 
ćwiczenia lecz wojna, w domu za-
panowała radość. Wojtek zapropo-
nował dziewczętom wspólne udanie 
się do miasta, aby wydać ostatnie 
ruble. Pamiętając wygląd żołnierzy 
sowieckich, chodzących w zimie w 
walonkach i kaloszach, nikt nie miał 
wątpliwości, że Niemcy szybko 
znajdą się we Lwowie. Na ulicach 
panował wzmożony ruch. Z dużą 
szybkością przejeżdżały ciężarówki 
wojskowe, szły oddziały krasno-
armiejców. Wyczuwało się atmos-
ferę podniecenia i wyczekiwania. 
Do nielicznych i źle zaopatrzonych 
sklepów spożywczych ustawiały się 
długie kolejki. Ludzie kupowali, co 
tylko się dało, aby pozbyć się rubli. 
Wojtek z dziewczętami zrezygno-
wali z zakupu żywności i poszli do 
pasażu Mikolasza. Było to długie 
przejście między ulicami pokryte w 
całości bardzo wysokim szklanym 
dachem. Można w nim było doko-
nywać zakupów nawet w deszcz. Tu 
przychodziła mała Ewa z Mamą do 
kina ,,Uciecha" na filmy z Shirley-

ką. Była wtedy okazja, by przy plu-
sku fontanny z rzeźbą nimfy obej-
rzeć wystawy licznych eleganckich 
sklepów z pięknymi futrami, biżute-
rią, ubraniami, butami. Mieściły się 
tu także renomowane zakłady foto-
graficzne. W jednym z nich zrobio-
ne zostało zdjęcie Mamy, gdy była 
kilkunastoletnią dziewczynką. Wid-
nieje pod nim druk: ,,Adela" Lwów, 
Pasaż Mikolascha. Teraz brudny, 
z zamkniętymi żaluzjami sklepów, 
przedstawiał żałosny widok. Jeden 
sklep wszakże był otwarty. Wśród 
pustych półek dostrzegli kawałek 
białej grubej flaneli i parę sztuk mę-
skiej bielizny. Kupili więc trochę 
materiału z poszarpanymi brzegami 
i bieliznę. Wyszli z pasażu i idąc da-
lej znaleźli się na ulicy Sykstuskiej. 
Nagle usłyszeli sygnał alarmu lotni-
czego i zaraz potem warkot samo-
lotów. Wpadli do najbliższej bramy. 
Była to brama ogromna, wjazdowa, 
z dużymi nad nią oknami. Wtem 
rozległ się przeraźliwy świst i huk. 
Brama otworzyła się z trzaskiem od 
podmuchu i z góry sypnęło odłam-
kami szyb okiennych. Wojtek zdołał 
zasłonić twarz rękami, dzięki czemu 
tylko palce miał pokaleczone. Ewę 
odłamek szkła uderzył w łuk brwio-
wy. Krew zalała jej oko. Szybko 
stwierdziła, że jest nietknięte. Zosia 
odwróciła się tak od bramy, że tylko 
kawałek ciała wyrwało jej z nogi. 
Razem z innymi pokaleczonymi, 
krzyczącymi i płaczącymi ludźmi 
pobiegli przez podwórko do piwni-
cy będącej schronem domu. To małe 
pomieszczenie pełne było ludzi. 
Wielu z nich przeżywało to bom-
bardowanie bardzo ciężko. Modlili 
się głośno, zatykali uszy, zasłaniali 
sobie głowę i twarz. Tak przerażo-
nych ludzi nie widziała Ewa jeszcze 
nigdy. Gdy alarm został odwołany, 
wyszli na ulicę. Kilka kroków od 
nich był w jezdni olbrzymi lej po 
bombie. Tymczasem na górce Jacka 
prawie nie zauważono nalotu. Pano-
wał tam spokój i cisza. Nasunęło im 
to refleksję, jak rozległym miastem 
jest Lwów, skoro tak silne bombar-
dowanie przeszło tu prawie niezau-
ważone. Nie było ono ostatnie. 

Ciężkie walki o Lwów trwały ty-
dzień. 29-go czerwca 1941 roku 
Niemcy wkroczyli do miasta. Na-
stąpił krótki okres wytchnienia po 
sowieckim koszmarze. Jacek zszedł 
ze strychu. Wiele ludzi oddzielonych 
od rodzin granicą mogło powrócić 
do swych domów. Wyjechała też 
wkrótce Zosia Biedrzycka. Strach 
przed wywozami na Syberię zniknął. 
Niebawem jednak pojawiły się nowe 
tragedie, kłopoty i zagrożenia, jakie 
przyniosła ze sobą niemiecka okupa-
cja Lwowa.

/ Lekka brygada sowiecka we Lwowie

Lwowska Fala - autorska au-
dycja Danuty Skalskiej na an-

tenie Polskiego Radia Katowice 
(UKF 102,2 MHz) w każdą 
niedziele o godz. 8.10. 

Dla Polaków za oceanem po-
wtórka audycji o 1.00 w nocy z 
niedzieli na poniedziałek.

Audycje archiwalne do pobra-
nia na stronie PR Katowice:
www.radio.katowice.pl 
i Swiatowego Kongresu Kreso-
wian:
www.kresowianie.com

Lwowska Fala - autorska audycja Danuty Skalskiej

http://www.radio.katowice.pl 
http://www.kresowianie.com
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LISTY - OPINIE - POLEMIKI
Od Redakcji

Wakacje mają swoje prawa i ludzie 
pracujący cały rok korzystają z tego 
faktu z pełnym uzasadnieniem. Z tego 
powodu w tym miesiącu nie napłynę-
ły materiały do tradycyjnych rubryk  
naszego redakcyjnego serwisu. Nie 
mniej mamy materiały które zapewne 
zainteresują naszych czytelników.

Narodowe Centrum Kultury  
ogranicza wymianę młodzie-
ży Polski i Ukrainy  

Nie możemy przejść obojętnie 
obok tego co się dzieje w ostatnim 
czasie wokół spraw związanych z 
naszymi rodakami na wschodzie. 
Szczególnie bolesnymi są poczy-
nania wobec młodzieży o której 
nie wolno nam zapominać. Poni-
żej prezentujemy jeden z takich 
niepokojących przykładów

List dyrektora gimnazjum w 
Szarowie k. Niepołomic (Ma-
łopolska) do ks. Tadeusza  Isa-
kowicza – Zaleskiego. 

Czcigodny Księże!  
Gorąco pragnę księdza zaciekawić i 
prosić o nagłośnienie  kwestii orga-
nizacji wymiany młodzieży miedzy 
Polską a Ukrainą a szczególnie poja-
wiającymi się trudnościami z jakimi 
muszą zmierzyć się szkoły i organi-
zacje pozarządowe pragnące realizo-
wać wymianę młodzieży  polskiej, ży-
jącej w obecnych granicach Polski 
oraz na obszarze dawnych Kresów.  
Od wielu lat różne organizacje poza-
rządowe w Polsce poszukują środków 
na sfinansowanie programów skiero-
wanych do młodzieży z Polski i pol-
skiej młodzieży żyjącej na dawnych 
Kresach Południowo- Wschodnich 
( obecna Ukraina). Ogromna część  
tych organizacji rozszerza swoją dzia-
łalność o włączenie do realizowanych 
projektów młodzieży ukraińskiej- co 
przyczynia się do budowy wzajem-
nego klimatu zrozumienia trudnej 
przeszłości Polaków i Ukraińców.  
Niewątpliwie ogromnym sojusznikiem 
tych organizacji pozostaje Stowarzy-
szenie „Wspólnota Polska” , które od 
wielu lat wspiera podobne inicjatywy 
oraz lokalne samorządy. Nasze stowa-
rzyszenie - UKS Alfa działające przy 
Gimnazjum w Szarowie już od 10 lat 
organizuje takie projekty.  W minio-
nych latach udało się objąć projektem 
już kilkaset osób zarówno z Polski jaki 
i Kresów Południowo- Wschodnich II 
RP. Przez te wszystkie lata w realiza-
cji projektów wspierało nas stowarzy-
szenie „Wspólnota Polska”- Oddział 
Kraków oraz Powiat Wielicki i Gmina 
Kłaj ( za co serdecznie dziękujemy). 
Kilka lat temu Narodowe Centrum 
Kultury również włączyło się – tylko 
nieco szerzej – w organizację wymia-
ny młodzieży miedzy Polską a Ukrainą 
organizując wsparcie dla podmiotów 
zainteresowanych taką działalnością. 
Ostatnią – już VII edycję- zorganizo-
wano w formie ogłoszonego konkursu 
( nie tak jak wcześniej w formie na-
boru wniosków). Kilka lat temu nasze 
stowarzyszenie dwukrotnie pozyskało 
z tego źródła wparcie finansowe   ( 
było to możliwe tylko wtedy, gdy był 
nabór wniosków a nie konkurs),   gdyż 
formalnie  zaproszenie młodych Pola-
ków skupionych wokół szkół polonij-
nych, w tym  parafialnych  – będących 
obywatelami Ukrainy – wpisywało 

się w taką formułę. Mimo iż budżet 
tegorocznego  programu, ostatniej  
VII edycji NCK  opiewa na 1,5 mln. 
złotych, niewielu Polaków będących 
obywatelami Ukrainy może skorzy-
stać z tego programu. Daleki jestem 
od formułowania przypuszczenia, że  
nowa formuła naboru została spe-
cjalnie wprowadzona w takiej formie. 
Jestem jednak pewien, że pewna nie-
frasobliwość w przygotowywaniu re-
gulaminu naboru pozbawiła młodych 
Polaków z Kresów możliwości skorzy-
stania ze wsparcia NCK.
A zatem w czym rzecz? 
Z jednej strony misją Narodowego 
Centrum Kultury pozostaje podtrzy-
mywanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej i państwowej, promocja 
polskiego dziedzictwa narodowego, 
jako ważnego elementu europejskiego 
dziedzictwa kulturowego oraz edu-
kacja kulturalna i kreowanie zainte-
resowania kulturą i sztuka, a drugiej 
strony w regulaminie naboru napisa-
no tu cyt „preferowani są partnerzy ze 
wschodniej lub centralnej Ukrainy”. 
Zapis ten przyznający większą  wagę 
punktową podmiotom ze wschodnie 
Ukrainy sprawił,  że „ wykoszono” z 
udziału w konkursie szkoły i ośrodki 
polskie- te jak wiadomo znajdują się 
w większości na zachodzie Ukrainy. 
Kilka dni temu goszcząca w  Polsce 
( pragnąca zachować anonimowość) 
– nauczycielka języka polskiego z 
polskiej średniej  szkoły im M Ko-
nopnickiej we Lwowie ( oficjalnie jak 
preferuje strona ukraińska - Szkoły 
Średniej nr 24 im M Konopnickiej  z 
polskim językiem nauczania)  po-
twierdziła  taki stan rzeczy. Mając 
na uwadze potrzebę pielęgnowania 
kontaktów młodzieży polskiej i ukra-
ińskiej, ale również polsko- polskiej  
zwracamy się z prośbą do Ministra 
Kultury Narodowej o znalezienie ta-
kiego rozwiązania, by podległa Panu 
Ministrowi instytucja jaką pozostaje 
Narodowe Centrum Kultury znalazła 
takie rozwiązanie, które będzie  zgod-
ne z misją tej instytucji i  nie wykluczy  
– już i tak skrzywdzonych Polaków z 
Kresów Południowo- Wschodnich z 
możliwości kontaktów z Macierzą.  
Gorąco pragnę wierzyć, że kolejne 
edycje programu uwzględnią nasze 
prośby i sugestie.  
Łącząc wyrazy szacunku w imieniu 
UKS Alfa i organizatorów wielu pro-
jektów i wymian młodzieżowych.
Wojciech Smoter
dyrektor gimnazjum
(potomek Kresowian)
 Za :http://www.isakowicz.pl/index.
php?page=news&kid=8&nid=6625
__________

Warszawa, 19.08. 2012 r.
Press Club Polska
email: sekretariat@pressclub.pl
 
Szanowni Państwo,
Nominuję do Nagrody im. Macieja 
Płażyńskiego Redakcję Kresowego 
Serwisu Informacyjnego . KSI to nie 
tylko największa kresowa gazeta wy-
dawana w internecie to także miejsce 
animacji społecznej. Wielką postacią 
był dla nas wszystkich marszałek Ma-
ciej Płażyński. Przez większą część 
życia działał społecznie, nagroda jego 
imienia będzie zatem uznaniem nie 
tylko dla pracy dziennikarskiej ale 
także nobilitacją wielu inicjatyw jakie 
dziś podejmuje Kresowy Serwis Infor-
macyjny. 
 Zespół KSI  współpracuje z wieloma 
twórcami, działaczami polonijnymi, 
wspiera akcje charytatywne. Prowa-
dzimy działania na rzecz zachowa-
nia dziedzictwa kulturowego Kresów. 

Inicjujemy wśród dzieci, młodzieży i 
studentów ruch wolontariatu dzienni-
karskiego, wychowując jednocześnie 
poprzez edukację historyczno- publi-
cystyczna. Żywa lekcja historii to spo-
sób na publikacje w poszanowaniu 
dla kultury słowa polskiego. Redakto-
rzy ( np. red Ryszard Zaremba ) razem 
z KSI prowadzą akcje społeczne m.in-  
Akcję Ocal Mogiłę Dziadka, Kresowe 
Lapidarium, Archiwum Mówionej Hi-
storii, Spotkania Kresowe, spotkania 
Porozumienia Pokoleń Kresowych, 
digitalizację wspomnień działaczy 
i żołnierzy AK, Dywizji Wołyńskiej, 
archiwizują dokumentację pozyskaną 
przez wolontariat kresowy. 
  Jakość materiału dokumentuje wiel-
ki trud jaki zespół Redakcji podejmuje 
wydając gazetę będącą źródłem wie-
lu informacji tworzonych wspólnie z 
czytelnikami. Wszystkie informacje   
umieszczone na stronie interneto-
wej KSI informują o życiu Polaków 
poza granicami. Gazeta powstała z 
myślą o stworzeniu mediów praw-
dziwie publicznych i wolnych. KSI  
to inicjatywa uznanych autorytetów 
dziennikarskich red. Aleksander Szu-
mański, red. Andrzej Łukawski, red. 
Bogusław Szarwiło i red. Ryszard Za-
remba oraz red. Zofia Wojciechowska 
- To grono ludzi od lat związanych z 
publicystyką, a szczególnie z Kresami. 
Propagując działalnością społeczną 
na rzecz Polaków pozostających za 
wschodnią granicą  często jako zespół 
redakcyjny zajmują się akcją wspar-
cia dla najbardziej poszkodowanych 
rodaków np. na Wołyniu patronując 
akcji humanitarnej wzmacniając wię-
zi Polaków z Ojczyzną przez wolonta-
riat . Dzięki KSI historia zapisana w 
portalu trwa. KSI pomaga zachować 
to co najważniejsze- godność osobistą 
tych, którzy odeszli. Stojąc na straży 
wolności słowa zapisuje także teraź-
niejszość.  Podejmuje się trudnych 
działań takich jak- akcje ustanowie-
nia dnia 11 Lipca Dniem Męczeństwa 
Kresowian. To wyjątkowa inicjatywa 
prasowa  i prawdziwie wyjątkowy 
portal. Obecnie wydanych zostało 16 
numerów, każdy z nich powstaje wła-
snym nakładem sił i środków. Czuję 
się zaszczycona mogąc współpraco-
wać z Redakcją KSI. Proszę przyjąć  
Nominację ZESPOŁU REDAKTO-
RÓW KSI do Nagrody im. Macieja 
Płażyńskiego.  http://ksi.kresy.info.pl/
Z poważaniem Zofia Wojciechowska
ZGŁASZAJĄCY NOMINACJĘ:  Ra-
dio Wnet ul. Krakowskie Przedmie-
ście 13, 00- 071 Warszawa, red Zofia 
Wojciechowska tel 518 921 104

 ________

ZAPROSZENIA
„TAKIE BĘDĄ RZECZY-
POSPOLITE, JAKIE MŁO-
DZIEŻY CHOWANIE”       - 
Jan Zamoyski
W 2008 roku Ministerstwo Edukacji 
Narodowej wprowadziło rozporzą-
dzenie dotyczące nowej podstawy 
programowej kształcenia ogólnego. 
Konsekwencją tego aktu prawnego 
jest ograniczenie nauczania przed-
miotów humanistycznych oraz przy-
rodniczych i matematycznych.
Obecny rok szkolny 2012/2013 
jest początkiem wejścia reformy do 
szkolnictwa ponadgimnazjalnego. 
Środowiska oświatowe na czele z 
Obywatelską Komisją Edukacji Na-
rodowej, Ruchem Edukacji Narodo-
wej, Oświatową Solidarnością i wie-
loma innymi organizacjami postulują 
przywrócenie liceum charakteru ogól-

nokształcącego. Uważamy, że w pol-
skiej oświacie nie może być obecna 
tylko, okrojona do minimum nauka, 
sprawdzana poprzez coraz bardziej 
absurdalne testy. Polska szkoła musi 
mieć silnie zaznaczony element wy-
chowania. W życiu publicznym po-
trzebni są ludzie wrażliwi na sprawy 
społeczne, ludzie mający szacunek 
dla naszej tradycji, wartości i patrio-
tyzmu, i wreszcie, przygotowani do 
odbioru wyższej kultury. 
Apelujemy do wszystkich ludzi i śro-
dowisk, którym nieobce są wartości, 
o których piszemy, by wspierali nasze 
akcje i protesty. Przejdźmy do historii 
jako pokolenie dbające o rozwój in-
telektualny i moralny naszych dzieci 
i młodzieży! Niech przywoływana 
często, również przez polityków mak-
syma Jana Zamoyskiego nie będzie 
czczym frazesem.

W związku z tym serdecznie za-
praszamy na wydarzenie „Przejdź 
do historii!”, które odbędzie się 3 
września, czyli w dniu rozpoczęcia 
nauki szkolnej pomiędzy 12.00 a 
17.00 na wrocławskim Rynku.
W wydarzeniu wezmą udział przed-
stawiciele Obywatelskiej Komisji 
Edukacji Narodowej (prof .Włodzi-
mierz  Suleja), Ruchu Edukacji Naro-
dowej (prezes Stowarzyszenia Jadwi-
ga Chmielowska) i przewodniczący 
Sekcji Krajowej Oświaty NSZZ „So-
lidarność” (p. Ryszard Proksa). Każdy 
będzie miał możliwość porozmawia-
nia z nimi o stanie naszej edukacji i 
zapoznania się z propozycjami zmian 
przygotowanych przez ekspertów.
Ponad to będzie można skorzystać z 
wielu atrakcji przygotowanych przez 
organizatorów, m.in.:
- „Spacer z historią” - spacer z prze-
wodnikiem po wrocławskim Starym 
Mieście
- „Wymienialnia książek historycz-
nych” - przynieś dowolną książkę o 
historii Polski i wymień ją na nową
- piosenki Jacka Kaczmarskiego w 
wykonaniu Adama Kamińskiego
- pokaz umundurowania WP sprzed 
1939
- niespodzianka od kibiców Śląska 
Wrocław
- pokazy ogniowe i ogromnych ba-
niek mydlanych
- gry i konkursy z nagrodami

Na wydarzenie zapraszają:
Dolnośląski Instytut Korfantego
Inicjatywa Historyczna
Obywatelska Komisja Edukacji 
Narodowej
Ruch Edukacji Narodowej
Sekcja Oświaty i Wychowania 
NSZZ "Solidarność"
Solidarni 2010 O/Wrocław
Stowarzyszenie Odra – Niemen
_______
PRZYJAZD DO POLSKI 
POLSKICH KOMBATAN-
TÓW Z KRESÓW WAR-
SZAWSKI POKAZ FILMU 
PT. „PANI WERONIKA I 
JEJ CHŁOPCY”
Pragniemy poinformować o przyjeź-
dzie grupy polskich kombatantów z 
Kresów do Polski. Stowarzyszenie 
ODRA-NIEMEN z Wrocławia, reali-
zuje projekt zlecony przez Najwyższą 
Izbę Kontroli, dla polskich komba-
tantów żyjących na terenie Litwy, 
Białorusi i Ukrainy. Na zaproszenie 
Najwyższej Izby Kontroli przyjeżdża 
do Polski, na 2-tygodniowy pobyt, 
grupa około 30 polskich kombatan-
tów z Kresów.  Termin przyjazdu to 
5-18.09.2012r. W ramach projektu są 
zapraszani kombatanci z następują-

cych organizacji:

BIAŁORUŚ – STOWARZY-
SZENIE ŻOŁNIERZY AK 
NA BIAŁORUSI 
 LITWA – KLUB WETE-
RANÓW AK W WILNIE, 
STOWARZYSZENIE PO-
SLKICH KOMBATANTÓW 
NA LITWIE, STOWARZY-
SZENIE WRZESIEŃ’39
 UKRAINA – LWOWSKIE 
TOWARZYSTWO POL-
SKICH KOMBATANTÓW 
I OSÓB REPRESJONOWA-
NYCH
Nasze Stowarzyszenie od kilku lat 
ściśle współpracuje z kombatantami z 
Kresów, realizując dla nich wiele pro-
jektów. Tym razem jesteśmy odpo-
wiedzialni za program organizacyjny 
i merytoryczny pobytu.  Kombatanci 
z poszczególnych organizacji to także 
uczestnicy naszej wspólnej akcji RO-
DACY-BOHATEROM - Paczka dla 
Polskiego Kombatanta na Kresach. 
Chcieliśmy wykorzystać fakt pobytu 
naszych bohaterów w Polsce i zapro-
sić Państwa, darczyńców tej akcji, na 
uroczysty pokaz filmu dokumentalne-
go pt. „Pani Weronika i jej chłopcy”. 
Szczegóły spotkania w załączniku. 
Bardzo proszę o potwierdzenie 
przybycia (telefonicznie 713555202 
lub e-mailem: biuro@odraniemen.
org), liczba miejsc jest ograniczona.
Przedstawiam poniżej plan pobytu 
kombatantów, aby mieli Państwo wie-
dzę, gdzie można grupę spotkać.
PROGRAM POBYTU POL-
SKICH  KOMBATNTÓW 
AK Z KRESÓW
5.09.2012 -  środa – przyjazd grup z  
Litwy, Ukrainy, Białorusi do ośrodka 
pod Warszawę
6.09.2012 – czwartek – pobyt w  
ośrodku  
7.09.2012 – piątek – spotkania z mło-
dzieżą i społecznością lokalną w Mi-
lanówku i Grodzisku Mazowieckim
 8.09.2012 – sobota – Obchody 73 
Rocznicy Bitwy pod Wizną  - Góra 
Strękowa k.Wizny - udział naszych 
gości w tych wydarzeniach
9.09.2012 – niedziela – pobyt w  
ośrodku  
10.-12. 09.2012 –  W tych trzech 
dniach następuje podział na grupy: 
jedna grupa kombatantów przyjeż-
dża do Warszawy na badania lekar-
skie, druga odpoczywa w ośrodku, z 
trzecią grupą  są prowadzone przez 
operatora i reżysera zdjęcia i relacje 
przeznaczone do kolejnego projektu 
związanego z polskimi kombatantami 
z Kresów
13.09.2012 – czwartek – Warszawa - 
uroczysty pokaz filmu pt. PANI WE-
RONIKA I JEJ CHŁOPCY, w kinie 
KULTURA na Krakowskim Przed-
mieściu. Po filmie spotkanie z zapro-
szonymi gośćmi w holu kina.
 14.09.2012 – piątek – Toruń – wyjazd 
na całodzienną wycieczkę do Torunia 
– spotkania z darczyńcami akcji RO-
DACY-BOHATEROM, zwiedzanie 
miasta,  wizyta w siedzibie radia Ma-
ryja
15-16.09.2012 – sobota – pobyt w  
ośrodku  
17.09.2012 – poniedziałek – Wyjazd 
do Warszawy i udział w Uroczysto-
ściach związanych z Napaścią So-
wiecką na Polskę  
18.09.2012 – wtorek – pobyt w  
ośrodku   
19.09.2012 – środa – wyjazdy grup
Zapraszamy – Stowarzyszenie OD-
RA-NIEMEN
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Dołącz do grupy PARTNERÓW MEDIALNYCH
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TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW 
LWOWA i KRESÓW POŁUDNIO-

WO - WSCHODNICH

www.wolyn.org

_________

LUBISZ POMAGAĆ IN-
NYM?
PASJONUJESZ SIĘ HI-
STORIĄ?
MASZ DOBRY KONTAKT 
ZE STARSZYMI OSOSBA-
MI?

JEŚLI TAK, TO WŁAŚNIE CIE-
BIE POTRZEBUJEMY
POSZUKUJMEY WOLONTA-
RIUSZY DO WSPÓŁPRACY Z 
WROCŁAWSKIMI KOMBA-
TANTAMI . 
POMOC DOTYCZY:

wykonania zakupów, sprzątania 
mieszkania, wyjścia na spacery, roz-
mów z kombatantami a także zbiera-
nia informacji o naszych bohaterach 
zgłoszenia i pytania prosimy kiero-
wać na adres 
biuro@odraniemen.org
tel.607440176. 71 3555203

Zapraszamy na pierwsze jesienne 
spotkanie grupy wolontariuszy, w 
dniu 5.09.2012, godz.18.00, w sie-
dzibie naszej organizacji – ul. Ko-
ściuszki 37F, Wrocław

W sobotę, 1 września  2012 roku o go-
dzinie 9.00, tradycyjnie sprzed Grobu 
Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsud-

skiego w Warszawie, wystartuje XII 
Międzynarodowy Motocyklowy Rajd 
Katyński. 
To nasza dwunasta wyprawa na 
Wschód będąca hołdem złożonym 
Rycerstwu Rzeczypospolitej, ofiarom 
zbrodni komunistycznej, zbrodni bez 
sądu i kary. 
Rajd to także spotkania z Polakami 
żyjącymi na terenie Kresów Rzeczpo-
spolitej, którzy kochają Polskę całym 
sercem i są jej niezwykle oddani. To 
również niezwykła podróż przez mi-
nione stulecia, szlakiem naszych zwy-
cięstw i klęsk, barwna lekcja polskiej 
historii, tak bardzo zakłamanej przez 
ostatnie dziesięciolecia. 
Oficjalne zakończenie XII Rajdu Ka-
tyńskiego odbędzie się w sobotę, 22 
września br. o godzinie 18:00 w miej-
scu startu, czyli na Placu Piłsudskiego 
w Warszawie. 
Zapraszamy bardzo serdecznie do 
udziału w naszych uroczystościach, 
zarówno startu, jak i zakończenia Raj-
du. To w Państwa imieniu jedziemy na 
Kresy -  zapalamy znicze na grobach 
polskich bohaterów i spotykamy się z 
Polakami na Wschodzie. 
Stowarzyszenie „Międzynarodowy 
Motocyklowy Rajd Katyński”
www.rajdkatynski.net
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