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

ORGAN MEDIALNY  POROZUMIENIA  POKOLEŃ  KRESOWYCH

Wycieczka po 
Rzeczypospolitej
której już nie 
ma!
Kilka dni wstecz zadzwoniła do 
naszej redakcji czytelniczka z Olsz-
tyna. Opowiedziała o swojej tego-
rocznej wizycie we Lwowie cytuję 
„niech nikt mi nie mówi, że Lwów
to nie jest miasto polskie, tam tą pol-
skość widać na każdym kroku”.
Pozostawiamy te słowa bez komen-
tarza. A wszystko dlatego, że miło-
śników Kresów i tych co niewiele o
nich wiedzą zapraszamy, tak jak w
tytule tego artykułu, na wycieczkę
po Rzeczypospolitej której już [...]
Całość na stronie 27

N i e z n a n a 
„Ucieczka z 
Syberii ”
Utarło się powiedzenie, że „Polak
nawet z piekła ucieknie” a powstało
nie bez przyczyny, bo odkąd tylko
Rosjanie zaczęli zsyłać naszych ro-
daków na Sybir takich wyczynów
było bardzo wiele. Niektóre z nich
obrosło nawet legendami. "Niepo-
konani “ ("The way Back") to hol-
lywoodzka produkcja na podstawie
książki Stefana Rawicza o ucieczce
z obozu na Syberii . Powieść zrobiła
zawrotną karierę, została przetłuma-
czona na 25 języków. [...]
Całość na stronie 31

LW O W S K I E 
LISTOPADY
1 listopada Uroczystość Wszyst-
kich Świętych wywodzi się głów-
nie z czci oddawanej męczenni-
kom, którzy oddali swoje życie dla
wiary w Chrystusa, a których nie
wspomniano ani w martyrologiach
miejscowych, ani w kanonie Mszy
Świętej. Pierwotnie święto to ob-
chodzono 13 maja.
Całość na stronie 33 

Już w Sejmie
Dokumenty dotyczące Inicjatywy 
Ustawodawczej projektu ustawy w 
sprawie ustanowienia dnia 11 lipca
Dniem Pamięci Męczeństwa Kre-
sowian. Dzisiaj o godzinie 10:00, 
Pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej projektu w sprawie
ustanowienia dnia 11 lipca Dniem .....
Całość na stronie 40

Lachy, uciekajcie stąd,  bo was tu 
wszystkich wyrżniemy
Koniec 1943 r. przyniósł znacznen nasilenie działalności band UPA. Jak pi-
szą historycy, „banderowców” ogarnął szał mordowania, a napadano głów-
nie tam, gdzie spodziewano się zastać bezbronną ludność cywilną i gdzie 
nie działały oddziały polskiej samoobrony. Miasta i wsie zostały zarzucone 
ulotkami w rodzaju: „Lachy, uciekajcie stąd, bo was wszystkich wyrżnie-
my”. Na zwoływanych wiecach i zebraniach uświadamiano mieszkańców 
co do konieczności wywalczenia „samoistnej” Ukrainy przez wymordowa-
nie wszystkich Polaków. I tak się właśnie stało w Lubieszowie.
Lubieszów to niewielkie

Całość  na stronie 6

Wspomnienia z "sowieckiego raju"
Sowieci, zgodnie z planem wytępienia, mimo że Polacy głęboko w sercach
„zakopali toporki wojenne”, już we wrześniu 1939 rozpoczęli systematycz-
ną akcję zagłady biologicznej obywateli polskich wszystkich narodowości,
traktowanych jako „niepoprawne ofiary potencjalnego oporu i buntu”. Eks-
terminację obywateli polskich przeprowadzali Sowieci rozmaitymi meto-
dami od pierwszych do ostatnich dni swego panowania, tj. nie tylko do 22 
czerwca 1941, gdy napadli na nich hitlerowcy, ale i po zajęciu terytorium 
Polski w 1945, a rękami członków PZPR-u po 1989 rok, rok zwycięstwa 
„Solidarności”. Do arsenału metod eksterminacji wchodziły pojedyncze 
lub grupowe egzekucje Polaków „od ręki”, tj. pod gołym niebem w czasie 
wkraczania lub odwrotu wojsk, zaplanowane lub „przypadkowe” areszto

Całość  na stronie 10

ŻELAZNA BRYGADA
Szarże kawalerii polskiej na niemieckie czołgi to fałszywy mit rozpo-
wszechniony przez niemiecką, nazistowską propagandę adaptowany przez 
powojenną propagandę komunistyczną. O polskich kawalerzystach szarżu-
jących na niemieckie czołgi we wrześniu 1939 roku bezpośrednio pisali 
niemieccy i włoscy korespondenci wojenni na potrzeby nazistowskiej pro-
pagandy .Według polskich historyków we wrześniu 1939 roku nie odbyła
się ani jedna szarża kawaleryjska na niemieckie czołgi. Jako bezpośrednie
zdarzenie mające stanowić ilustrację dla tego mitu podaje się najczęściej 
szarżę przeprowadzoną podczas bitwy pod Krojantami . Szarżę polscy ka-
walerzyści przeprowadzili na ok. 800 niemieckich żołnierzy z batalionu zar

Całość  na stronie 21

Co naprawdę wydarzyło się 11 li-
stopada 1918 roku?
Co roku 11 listopada tłumy zbierają się na obchodach Święta Niepodległo-
ści. Wszystkie apele, marsze, defilady i gry odbywają się w dniu, który dla 
niepodległości ma jedynie symboliczne znaczenie. 94 lat temu Polska była 
już w zasadzie niepodległym państwem, ale ani jej istnienie, ani granice nie 
były potwierdzone na konferencji pokojowej, a wojna trwała nadal. Po 123 
latach zaborów, w 1918 r. państwo polskie wreszcie miało szansę na długo
oczekiwaną niezależność. Jesienią tego roku dobiegała końca I wojna świa-
towa, która przyniosła klęskę wszystkim trzem zaborcom. Rosja pogrążyła 
się w zamęcie rewolucji i wojnie domowej, wielonarodowa monarchia au-
stro-węgierska rozpadała się i chyliła ku upadkowi, a Niemcy uginały się 
pod naporem wojsk Ententy. Dla Polaków był to najlepszy moment, aby 
móc odzyskać utracony byt państwowy. Szansy danej przez historię Polacy 
nie zmarnowali i aktywnie przystąpili do przejmowania władzy na ziemiach 
polskich okupowanych przez państwa centralne, tworząc zręby przyszłego 
państwa. W Cieszynie już od 19 października 1918 r. działała i sprawowała 
funkcje rządowe Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego

Całość  na stronie 21
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Redakcja
Co roku 11 listopada tłumy zbierają 
się na obchodach Święta Niepod-
ległości. Wszystkie apele, marsze, 
defilady i gry odbywają się w dniu, 
który dla niepodległości ma jedynie 
symboliczne znaczenie. 94 lat temu 
Polska była już w zasadzie niepod-
ległym państwem, ale ani jej istnie-
nie, ani granice nie były potwier-
dzone na konferencji pokojowej, a 
wojna trwała nadal. Po 123 latach 
zaborów, w 1918 r. państwo pol-
skie wreszcie miało szansę na długo 
oczekiwaną niezależność. Jesienią 
tego roku dobiegała końca I wojna 
światowa, która przyniosła klęskę 
wszystkim trzem zaborcom. Rosja 
pogrążyła się w zamęcie rewolucji 
i wojnie domowej, wielonarodowa 
monarchia austro-węgierska roz-
padała się i chyliła ku upadkowi, a 
Niemcy uginały się pod naporem 
wojsk Ententy. Dla Polaków był 
to najlepszy moment, aby móc od-
zyskać utracony byt państwowy. 
Szansy danej przez historię Polacy 
nie zmarnowali i aktywnie przystą-
pili do przejmowania władzy na zie-
miach polskich okupowanych przez 
państwa centralne, tworząc zręby 
przyszłego państwa. W Cieszynie 
już od 19 października 1918 r. dzia-
łała i sprawowała funkcje rządowe 
Rada Narodowa Księstwa Cieszyń-
skiego pod przewodnictwem księ-
dza Józefa Londzina. 28 paździer-
nika 1918 r. w Krakowie posłowie 
polscy do parlamentu austriackiego 
powołali Polską Komisję Likwida-
cyjną, która dwa dni później prze-
jęła władzę w Galicji. Na jej czele 
stanął Wincenty Witos, przywódca 
PSL "Piast". Przypieczętowaniem 
jej dzieła było w kilka dni później 
rozbrojenie załogi austriackiej przez 
członków konspiracyjnej Polskiej 
Organizacji Wojskowej oraz legio-
nistów i młodzież  31 października 
rozpoczęto przejmowanie władzy 
w okupowanej przez Austro-Wę-
gry części Królestwa. W nocy z 6 
na 7 listopada w zajętym kilka dni 
wcześniej Lublinie powołano Tym-
czasowy Rząd Ludowy Republiki 
Polskiej, którego premierem został 
Ignacy Daszyński, przywódca gali-
cyjskich socjalistów. W dniu 1 listo-
pada 1918 r. we Lwowie wybuchły 
walki polskiej ludności z Ukraińca-
mi, którzy proklamowali powstanie 
Zachodnio-Ukraińskiej Republiki 
Ludowej. W nocy z 6 na 7 listopa-
da powstał w Lublinie Tymczasowy 
Rząd Ludowy Republiki Polskiej 
pod kierownictwem Ignacego Da-
szyńskiego, w którego skład weszli 
przedstawiciele PPS, PPSD i PSL 
„Wyzwolenie". Równocześnie pod-
ległe rządowi oddziały przystąpiły 
do rozbrajania wojsk okupacyjnych 
na Lubelszczyźnie i Kielecczyźnie. 
W Warszawie od września 1917 r. 
działała powołana przez Niemcy i 
Austro-Węgry Rada Regencyjna. 
Jej członkami byli książę Zdzisław 
Lubomirski, arcybiskup Aleksander 
Kakowski i hrabia Józef Ostrowski. 
W grudniu 1917 r. Rada Regencyj-
na utworzyła gabinet ministrów, 
na czele którego stanął Jan Kucha-
rzewski. Rada Regencyjna, szcze-
gólnie pod koniec swego istnienia, 

miała bardzo złą opinię w społe-
czeństwie polskim. Regenci zdawali 
sobie sprawę, że ich polityczna rola 
dobiega końca i starali się powołać 
rząd, który miałby szerokie poparcie 
społeczne i któremu mogliby oddać 
władzę z przekonaniem, że w moż-
liwie krótkim czasie przeprowadzi 
on wybory do Sejmu. Kiedy 10 li-
stopada 1918 roku Józef Piłsudzki 
po zwolnieniu z więzienia w Mag-
deburgu przybył do Warszawy, na 
Dworcu Głównym powitał go m.in. 
reprezentujący Radę Regencyjną 
książę Zdzisław Lubomirski. Gene-
ralny Gubernator gen. Hans von Be-
seler potajemnie opuścił miasto, a 
POW razem z żołnierzami Polskiej 
Siły Zbrojnej, będącej pod rozka-
zami Rady Regencyjnej, przystąpi-
ły do rozbrajania stacjonujących w 
Warszawie oddziałów niemieckich. 
Na ogół akcja rozbrajania przebie-
gała bez walki, choć zdarzały się 
również ostre starcia. Do zaciętych 
walk doszło m.in. przy opanowywa-
niu Ratusza i Cytadeli.

Żołnierzy niemieckich wraz z 
urzędnikami w Warszawie było ok. 
30 tys., natomiast w całym Kró-
lestwie 80 tys. 11 listopada Rada 
Regencyjna przekazała Józefowi 
Piłsudskiemu Naczelne Dowódz-
two nad formującym się Wojskiem 
Polskim, a trzy dni później przeka-
zała mu całą władzę cywilną. Dzień 
wcześniej podporządkował mu się 
również Tymczasowy Rząd Ludo-
wy Republiki Polskiej w Lublinie 
Terytorium znajdujące się pod wła-
dzą Piłsudzkiego było zdecydowa-
nie mniejsze niż obecnej Polski. 
Obejmowało obszar dawnego Kró-
lestwa Polskiego oraz zachodnią 
Galicję. Dla Wielkopolan dzień 11 
listopada nic nie znaczył. Polska nie 
zamierzała walczyć z Niemcami o 
Wielkopolskę i ta musiała sama wy-
walczyć sobie niepodległość. Gali-

cja wschodnia była teatrem walk z 
Ukraińcami, kresy należały do Ro-
sji, a o Śląsk toczyły się walki. Wła-
ściwie każdy region Polski odzyskał 
niepodległość w innym czasie i w 
innych okolicznościach. Dlatego 
nie można twierdzić, że Polska od-
zyskała niepodległość 11 listopada 
1918 r., ale i  inne daty są błędne. 
Spośród tych ludzi, którzy wiedzą 
o święcie niepodległości, niewielu 
wie co się wtedy w istocie wyda-
rzyło. Gdy Piłsudski przyjechał do 
Warszawy, trwała jeszcze wojna, ale 
kiedy otrzymał władzę wojskową, 
podpisano rozejm. Dopiero Traktat 

Wersalski określił nasze granice, a 
zakończenie wojny bolszewickiej 
ustabilizowało sytuacje w państwie. 
Kiedy uchwalono konstytucję mar-
cową w 1921 r. można już było zde-
cydowanie mówić o niepodległym i 
suwerennym państwie polskim – II 
RP . Dzień 11 listopada, dopiero w 
1937 roku oficjalnie został ogłoszo-
ny świętem narodowym. Nie mniej 
dzień ten był już od 1919 roku ob-
chodzony jako Święto Niepodle-
głości. Od tego czasu jest jednym 
z najważniejszych świąt obchodzo-
nych przez Polaków w kraju i zagra-
nicą. Po II wojnie światowej władze 

Polski Ludowej usunęły Święto 
Niepodległości z kalendarza, jed-
nak środowiska niepodległościowe 
nadal obchodziły kolejne rocznice. 
Dopiero w 1989 roku Sejm IX Ka-
dencji przywrócił narodowi to świę-
to.
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"„Kurier Polski” – dodatek nadzwy-
czajny o wyzwoleniu Warszawy - 11 
listopada 1918 r. "

Co naprawdę wydarzyło się 
11 listopada 1918 roku?
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HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
Jan Baczmański
Sokolniki to duża pod lwowska, 
czysto Polska wieś. Kierując się 
ze Lwowa na południe, przez Kul-
parków docieramy do Sokolnik. /
Dawniej około 5 km, a obecnie 
nowe budownictwo i nowy Sta-
dion Ero-2012 graniczy już z So-
kolnikami/. Mieszkańcy dawnych 
Sokolnik zajmowali się przeważ-
nie rolnictwem, ale też dużo osób 
pracowało we Lwowie. W Kroni-
ce parafialnej zapisano datę po-
wstanie Parafii w Sokolnikach na 
ok. 1396. A w 1397 r odnotowano 
nadanie Sokolnikom sołtysostwa 
za zgodą i wiedzą króla Władysła-
wa Jagiełło. Czyli nadanie takie 
odnosiło się zawsze już do wsi 
istniejącej . Zatem wieś musiała 
powstać dużo, dużo wcześniej . 
Sokolniki należały do królewsz-
czyzny ziemi lwowskiej a nazwa 
pochodzi od zajęcia osadników, 

którzy hodowali sokoły dla kró-
lewskiego dworu.
W czasach licznych najazdów 
kozacko-tatarskich i innych wsie 
przylegające do Lwowa nigdy 
nie były pomijane przez wojska 
barbarzyńców. Wieś grabiona, 
palona i mordowana, po takich 
najazdach wyludniała się, by bo-
hatersko odradzać się ponownie. 
W ciągu wieków Sokolniczanie 
nie raz stawali do obrony ojczy-
stej ziemi. Dawniej też chłopi 
towarzyszyli rycerzom udającym 
się na wojny a król Stefan Bato-
ry wprowadził piechotę wybra-
niecką . Warunki na Kresach dla 
tamtejszych mieszkańców zawsze 
były ciężkie i dla tego pozosta-
wali tam najwytrwalsi, którzy 
gdy zachodziła potrzeba zawsze 
stawali do walki o obronę swojej 
ziemi i kraju.
Sokolniczanie też nie skąpili swo-
jej krwi w obronie Kresów i swo-
jej strzechy w ostatnich czasach.     
Kiedy po pierwszej wojnie świa-
towej z wielkim trudem powsta-
wała Polska do życia i tym razem 
mieszkańcy Sokolnik stanęli do 
walki, aby Lwów i Kresy nadal 
pozostały Polskie. W tym czasie 
bardzo dużo Polaków służyło w 
armii Austriackiej a po zakończe-
niu wojny niektórzy powracali do 
domów nawet z bronią w ręku. To 
oni też jako pierwsi Sokolnicza-
nie stanęli do obrony Sokolnik i 
Lwowa.
Ukraińcy mieli w tym czasie we 
Lwowie ok. 5 tyś. żołnierzy. Puł-
ki te były dotąd integralną częścią 
wojsk austriackich a niewygod-
nych Polaków służących w tych 
oddziałach austriacka komenda 
wcześniej usunęła.

1 listopada 1918 r w godz. 2 – 
4,oo , Ataman Witowskij, dowód-
ca wojsk austriacko – ukraińskich 
wyprowadza wojsko ukraińskie z 
koszar i zajmuje niespodziewanie 
dla Polaków ważniejsze obiekty 
we Lwowie.

W tym tez czasie Polski Komitet 
Narodowy powierza kapitanowi 
Czesławowi Mączyńskiemu do-
wództwo obrony Lwowa. Pierw-
sze rozpoczęte walki Polaków z 
Ukraińcami toczą się o zdobycie 
szkoły Sienkiewicza.
W drugim dniu /2.XI./ toczą 
się już ciężkie walki o Dworzec 
Główny, Górę Stracenia i Polacy 
zdobywają magazyn broni.
Po opanowaniu przez Obrońców 
Lwowa większości miasta, wieś 
Sokolniki wyznaczono jako punkt 
oporu, tworząc tzw. „reduty ze-
wnętrzne” – przeciwko Ukraiń-
com dla zabezpieczenia dróg i ko-
lei, dostarczanie zaopatrzenia w 
żywność i ochotników do obrony 
Lwowa.

Już 2.XI.1918 r ppor. Anto-
ni Kamiński otrzymuje Rozkaz 
służbowy ;”Na mocy rozkazu 
Komendanta na Galicję gen. Pu-

chalskiego – polecam Panu po-
rucznikowi zorganizowania od-
działu polskiego w Sokolnikach. 
Pan porucznik ma prawa samo-
dzielnego Komendanta. „
O Sokolnikach jest wzmianka w 
książce „Obrona Lwowa” kpt. 
Czesław Mączyński – gdzie je-
den z obrońców Lwowa , Ferdy-
nand Andrusiewicz opisuje ; „ 
Ludność okoliczna znosiła broń, 
żywność, jednym słowem co kto 
mógł. Chodziło o zmobilizowanie 
i zorganizowanie wsi Sokolniki , 
gdyż tam był żołnierz polski, któ-
ry umiał władać bronią. „

Duża zorganizowana grupa So-
kolniczan w większości to byli 
żołnierze służący uprzednio w 
armii Austriackiej postanowiła 
bronić Sokolnik w tzw Fortach 
na obrzeżach Sokolnik, mając na-
dzieję, że potrafią zatrzymać ata-
ki wroga.
7.XI – postaje też 4 i 5 Kompa-
nia Kulparkowska z udziałem 
ochotników z Sokolnik, Kulpar-
kowa i Sygniówki. Dużą zasłu-
gą w zebraniu wielu ochotników 
mają Naczelnik Gminy Sokolniki 
Jakub Hubisz ,ks. Wincenty Czy-
żewski, który z ambony wzywał 
wiernych do obrony Lwowa , jak  
i Kierownik Szkoły Marian Ger-
stman.
Kiedy oddziały ukraińskie zaata-
kowały linie polskie od strony 
Kulparkowa i Persankówki, wzię-
te w dwa ognie zostały rozbite 
przez Oddział Sokolnicki. 

Ukraińcy bojąc się silnej i dobrze 
zorganizowanej obrony w Sokol-
nikach postanowili użyć podstę-
pu. Wykorzystano dobro sąsiedz-
kie dawne stosunki mieszkańców 
Sokolnik i Sołonki, która należała 
do Gminy Sokolniki. Wystoso-
wali więc do władz Gminy pisma 
od mieszkańców Sołonki Dużej i 
Małej, że oni nie posiadają broni 
i chcą żyć w zgodzie z sąsiada-
mi. To uśpiło czujność Sokolni-

czan bo nie spodziewali się z tej 
strony ataku. Kiedy 10 listopada 
na Fortach zauważono idącą od 
strony Sołonki grupę ponad 100 
osób, wszczęto alarm ale na forty 
nie stawili się obrońcy odpoczy-
wający w tym czasie w domach 
uznając, ze z sąsiadami bić się nie 
będą. Byli przekonani, że to idą 
tylko mieszkańcy Sołonki. W tej 
sytuacji czuwająca na Fortach gru-
pa ok. 20 osób w tym 7 oficerów 
wycofała się do Lwowa. To był 
straszny i tragiczny błąd.

Wieś została bezbronna. W tym 
napadzie wraz z regularnymi ukra-
ińskimi oddziałami wojskowymi 
przyszły  tez bandy z sąsiednich 
wsi tj. Sołonki Dużej i Małej a 
także Maliczkowic, to ci którzy 
wcześniej przynieśli do Gminy pi-
smo i zapewniali o dobrosąsiedz-
kich stosunkach.
W dniu 11.XI… Sokolniki już 

płoną, wieś zostaje też ograbia-
na właśnie przez bandy sąsia-
dów, następuje mordowanie Pola-
ków tzw. „ hulanie ukraińskie”..                                                                                           
W tym dniu kiedy łuny palących 
Sokolnik widzieli Obrońcy Lwo-
wa, Ukraińcy w zemście za poraż-
kę w Sokolnikach i organizowanie 
obrony ,wywlekli ks. Wincentego 
Czyżewskiego, Naczelnika Gmi-
ny Jakuba Hubisza i Kierownika 
szkoły Mariana Gerstmana na 
pola przy szosie stryjskiej tam 
ich zamordowano. Zrabowano 
plebanię i kościół, zniszczono z 
rozmysłem archiwum parafialne 
z dokumentami i przywilejami 
królów polskich. Rozstrzelano 
też kilkunastu obrońców fortów 
Sokolnickich, którym nie udało 
się uciec. 

To była śmierć za zawierzenie są-
siadom Ukraińcom. Po egzekucji 
ciało księdza Czyżewskiego prze-

niesiono do kościoła, gdzie egze-
kwie odprawił ksiądz wezwany z 
Hodowicy.
Do Obrońców Lwowa dociera-
ją wiadomości o mordach w So-
kolnikach i w następnym dniu 
śmiałym rajdem kawaleryjskim 
Ukraińcy zostają wyparci ale So-
kolniki nadal płoną. Ludzie ze 
spalonych gospodarstw gromadzą 
się w tych domach, których jesz-
cze nie podpalono, w piwnicach 
lub uciekają do Lwowa .

17 grudnia ponownie toczą się 
zacięte walki w okolicy Sokolnik, 
gdzie Polacy zdobywają 5 kara-
binów maszynowych i kilkudzie-
sięciu jeńców, Jeszcze 20 i 27.XII 
toczą się walki w rejonie Sokol-
nik, które są w rekach Ukraińców
Do ponownej tragedii dochodzi 
29 grudnia kiedy to Ukraińcy 
mordują jeszcze kilkudziesięciu 
Sokolniczan. Ukraińcy wysiedla-
ją Polaków z Sokolnik kierując 
ich w stronę Maliczkowic a po-
tem aż pod Mikołajów do wsi Lu-
blana. Dopiero w maju 1919 r po 
ofensywnych działaniach wojsk 
polskich wyparto Ukraińców. So-
kolniczanie mogą wracać, cho-
ciaż większość zastawała tu jedy-
nie zgliszcza.      Przednówek był 
niezwykle ciężki ale przy pomocy 
władz wojewódzkich wieś przy-
stąpiła do szybkiej odbudowy. W 

SOKOLNIKI 
BOHATERSKA  WIEŚ

/ foto: Pomnik Obrońców Lwowa w Sololnikacha
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Pomnik zburzono, zatarto ślady…Dziś ocalić musimy NAZWISKA poległych za LWÓW…– Tablica z nazwi-

skami BOHATERÓW  z Sokolnik.

 BOHATEROM  SOKOLNIK
 Poległym w walkach

 o Lwów i Kresy Wschodnie
w XX - lecie  Niepodległości

   Ks. Czyżewski Wincenty  -  Proboszcz
             -  Gerstmann Marian /Kier. Szkoły/   -  Mackiewicz Jan
             -  Hubisz Jakub /Naczelnik Gminy/   -  Markowski Michał
             -  Boczula Jan      -  Najwer Ignacy
             -  Boczula Marcin     -  Piwko Jan
             -  Białek Andrzej      -  Piwko Michał
             -  Białek Paweł      -  Reczuch Andrzej
             -  Chryplewicz Franciszek    -  Reczuch Jan
             -  Chryplewicz Jan     -  Reczuch Józef
             -  Cwynar Józef      -  Reczuch Wojciech
             -  Dziedzic Jakub      -  Styś Józef
             -  Ekiert Kazimierz     -  Sowiński Antoni
             -  Ekiert Wojciech     -  Sowiński Ignacy
             -  Grabowski Jan                                           -  Sowiński Tomasz
             -  Kaszuba Michał     -  Skowron Józef
             -  Kroczak Andrzej     -  Szpyrka Józef
             -  Kroczak Jan      -  Sztarkowski Jakub
             -  Kroczak Wojciech     -  Uchman Jan
             -  Kilian Tomasz      -  Kucharski Marcin
             -  Białek Tomasz      -  Wolecka Anna
             -  Cwynar Jan      -  Czop Wawrzyniec
             -  Dudek Agnieszka     -  Dudek Jakub
             -  Dudek Józef      -  Duziak Wojciech
             -  Gajda Marcin      -  Hubisz Józef
             -  Jaworski Andrzej     -  Jaworski Józef
             -  Karmelita Wojciech     -  Kaszuba Jan
             -  Kilian Szymon      -  Kilian Tadeusz
             -  Kroczak Kasper     -  Kroczak Józef
             -  Kroczak Marcin     -  Kozakiewicz Jan
             -  Kozakiewicz Katarzyna /Żona Jana/         -  Kozakiewicz Katarzyna /Matka Jana/
             -  Ornowicz Kazimierz      - Reczuch Ludwik
             -  Szponar Maria       -  Szponar Regina                                                       
             -  Socha Andrzej       -  Socha Jan                                                                
             -  Socha Jan /Syn Jakuba/     -  Socha Wojciech /Syn Jakuba/
             - Wożniak Maria         - Jaworski Andrzej    

                                             

  CZEŚĆ   ICH   PAMIĘCI

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

Jeżeli ktoś posiada dodatkowe informacje o poległych i wymienionych powyżej – bardzo proszę o kontakt aby 

można było uzupełnić naszą wiedzę o tych bohaterach…. na adres: 

Jan Baczmański tel;71 349 44 81  

lub 54-020 Wrocław ul.Młodzieżowa 23  

 e-mail;  baczmanski@o2.pl

ciągu 2 lat Sokolniki były prawie 
odbudowane. 

Za tą bohaterską walkę Sokol-
niczan w obronie Lwowa , wieś 
Sokolniki odznaczona została 
Krzyżem Obrony Lwowa, który 
wmurowany został we frontową 
ścianę Szkoły. Szkoła stoi do dziś 
jednak Krzyża już tam nie zoba-
czymy.

O Sokolnikach i ich bohaterskich 
mieszkańcach pisze też ks. Stefan 
Wójcik w książce pt. „ Biskup 
Wincenty Urban – życie i dzia-
łalność 1911-1983 „ - /str.60 / ;                                                                         
„  Sokolniki, odległe zaledwie 5 
km na południe od Lwowa, były 
dużą, piękną, rdzennie polską 
wsią. Wieś nazywano „ Krze-
wicielką wiary katolickiej na 
wschodniej rubieży Polski.” W 
swojej kilkuwiekowej historii 
Sokolniki przechodziły zmienne 
koleje losu, ale zawsze zwycięsko 
opierały się wrogim polskości za-
kusom „.

Sokolniczanie zawsze pamiętali 
o swoich bohaterach i obrońcach 
Lwowa , którzy oddali to jest naj-
cenniejsze – swoje Zycie za Kre-
sy w latach 1918/1919 i w wojnie 
bolszewickiej 1920. Początkowo 
na cmentarzu w Sokolnikach był 
niewielki postument z Orłem na 
szczycie i tablicą z nazwiska-
mi poległych i pomordowanych.                                                                                                    
Dopiero po latach mieszkańcy 
Sokolnik z zebranych funduszy i 
zaciągniętego kredytu w 20 rocz-
nicę pierwszej tragedii i spalenia 
wsi 11.XI.1918r - w Święto Nie-
podległości – 11.XI.1938r. posta-
wiono i odsłonięto na błoniach 
sokolnickich pomnik z a na nim 
na tablicy wyrytych było 69 na-
zwisk (strona obok)    

Była to okazała budowla, wysoka 
ma 12 m, o podstawie 2,5x2,oo 
m. Nad nazwiskami widoczny był 
Krzyż Obrony Lwowa a na szczy-
cie dwumetrowej wielkości Orzeł 
/jak na zdjęciu/

Ta potężna budowla z Orłem na 
szczycie zbyt mocno górowała nad 
Sokolnikami i też przypominała o 
polskości tych ziem i walce o Kresy.                                                                                                                   
Ponik ten dość długo opierał się 
przed zniszczeniem i dopiero przy 
użyciu czołgów, jak w przypadku 
Cmentarza Orląt Lwowskich – 
zwalono jego górna część. Pozo-
stał jednak na niewielkim wznie-
sieniu ziemnym dwumetrowej 
wielkości cokół. To tez nie dawało 
spokoju Ukraińcom i po pewnym 
czasie zniszczono też i tą dolną 
część pomnika a teren wyrównano 
aby nie pozostawić nawet śladu. 
Na tym miejscu posadzono drze-
wa aby zatrzeć nawet i to miejsce.                                                        
Resztki pomnika wywieziono do 
pobliskiej nieczynnej kopalni 
gliny i przywalono ziemią. Tak 
dokonano mordu po raz drugi 
na tych co polegli i na Pomniku 
Obrońców Lwowa w Sokolni-
kach.

Dotarłem tam ..gdzie widać jesz-
cze  resztki pomnika, betonu ze 
zbrojeniem wystającym z ziemi. 

… To  jak by krzyk tych pomordo-
wanych i poległych Sokolniczan i 
tego Pomnika…” Nie zapominaj-
cie o nas…” . 
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Redakcja

6 listopada 1940 r. podczas zbioro-
wego procesu 34 członków włodzi-
mierskiej konspiracji Związku Wal-
ki Zbrojnej zostałem  skazany przez 
sowiecki Sąd Obwodowy w Łucku 
(mieścił się w przedwojennej siedzi-
bie urzędu wojewódzkiego w potry-
nitarskim budynku) na karę śmierci. 
W przeddzień rozprawy oskarżo-
nych mężczyzn zgromadzono w 
jednej celi i potem doprowadzano 
na rozprawę do budynku sąsiadują-
cego z więzieniem - to nie był daw-
ny klasztor trynitarzy. Rozprawa 
sądowa, jeśli to tak można nazwać, 
trwała dwa dni. Mieliśmy obrońców 
z urzędu, którzy nie przedstawiali 
argumentów korzystnych dla oskar-
żonych. Był to zbiorowy proces, a 
więc wszyscy oskarżeni znajdowali 
się na sali razem. Każdego przesłu-
chiwano. Ja odmówiłem zeznań, 
motywując to tym, że nie mają prawa 
nas sądzić, ponieważ jesteśmy oby-
watelami polskimi. Sąd składający 
się z 3 osób był tym rozwścieczony. 
Z 34 osób skazano na karę śmierci 
13 osób, w tym 2 kobiety, 3 księży z 
Włodzimierza Wołyńskiego. Pozo-
stali otrzymali od 5 do 10 lat pobytu 
w poprawczo-roboczych obozach 
w głębi ZSRS, czyli w łagrach. Po 
procesie rozdzielono nas: skazanych 
na karę śmierci przeniesiono do cel 
śmierci, skazanych na łagry do tzw. 
cel transportowych. W celi śmierci 
przebywałem 6 miesięcy. Siedzieli 
ze mną: księża z Włodzimierza Wo-
łyńskiego: Bronisław Galicki, Sta-
nisław Kobyłecki, Józef Kazimierz 
Czurko, który zaprzysięgał konspi-
ratorów; Marceli Kaźmierczak z 
grupy włodzimierskiej; 4 członków 
konspiracji kowelskiej: Aleksan-
der Pśnik, Władysław Szkoda, kpt. 
Piotr Pióro, Zygmunt Łuszczewski 
i Zygmunt Wróblewski; 2 Polaków 
o niezapamiętanych nazwiskach i 
Ukrainiec z łuckiego powiatu - ra-
zem 12 osób. Znam dokładne losy 
tylko 5 współwięźniów z celi śmier-
ci: Pśnik, któremu zamieniono karę 
śmierci na zesłanie, został przed 
czerwcem 1941 r. deportowany, 
był w Armii Andersa, przeżył; ks. 
Kobyłecki ocalał wraz ze mną; ks. 
Czurko, ks. Galicki i Kaźmierczak 
zostali rozstrzelani podczas likwi-
dacji więzienia w czerwcu 1941 
roku. W sąsiedniej celi siedziały 
trzy skazane na karę śmierci kobie-
ty: Janina Dynowska, sekretarka ko-
mendanta Okręgu ZWZ Wołyń płk. 
Tadeusza Majewskiego (ps."Szmi-
giel", "Maj"), Janina Holc z Wło-
dzimierza Wołyńskiego i Janina 
Grabowska z Horochowa, sądzona 

w procesie włodzimierskim. Prze-
bywający w celach porozumiewali 
się za pomocą alfabetu więziennego 
stosowanego przez więźniów przed 
wojną, stukając w ścianę. Polegało 
to na tym, że trzeba było narysować 
lub wyobrazić sobie tabliczkę po-
dzieloną pionowo na pięć kolumn 
i poziomo na pięć rzędów - w ten 
sposób powstało 25 pól. Zaczynając 
od lewego górnego narożnika i idąc 
od lewej strony do prawej kolejno 
przez wszystkie rzędy, do każdego 
pola trzeba było przyporządkować 
literę alfabetu. Litera "A" była w 
pierwszej kolumnie, w pierwszym 
rzędzie, litera "B" - w drugiej ko-
lumnie, pierwszym rzędzie itd. 
Ażeby coś przekazać, trzeba było 
wystukiwać numery kolumn i rzę-
dów odpowiadające poszczególnym 
literom -np. 1 puknięcie w ścianę 
+ 1 puknięcie = litera "A", 2 puk-
nięcia + 1 puknięcie = litera "B". 
Prowadziliśmy rozmowy z sąsiad-
kami w taki sposób, by nie było to 
zauważone przez obserwujących 
przez wizjer strażników. Za kobiecą 
celą śmierci była następna męska, 
z którą one też się porozumiewały. 
Między mną a Janiną Holcówną za-
wiązała się nić sympatii. Znaliśmy 
się zresztą sprzed wojny. Mimo 
wszystko była nadzieja na prze-
życie. Dlatego też w kwietniu na 
Wielkanoc 1941 r. wzięliśmy ślub 
w celach śmierci. Błogosławił nam 
ks. Kazimierz Czurko, a świadkami 
byli ks. Stanisław Kobyłecki i Mar-
celi Kaźmierczak. Odbywało się to 
alfabetem więziennym. Po stronie 
Holcówny świadkami były Grabow-
ska i Dynakowska.  Dynakowska 
została wkrótce rozstrzelana.        10 
kwietnia 1940 r. zamieniono mi karę 
śmierci na 10 lat pobytu w obozach 
pracy. Potem zostałem przeniesiony 
do celi transportowej, oczekując na 
wywóz do obozu. To była bardzo 
duża sala, w której upchnięto 120-
140 mężczyzn, na piętrze długiego 
skrzydła więzienia od strony rzeki 
Styr, stojącego na brzegu skarpy. 
Podobnie było z żoną, też została 
ułaskawiona na 10 lat łagrów, choć 
odmówiła podpisania podania o 
zmniejszenie kary przyniesionego 
przez adwokata z urzędu. Po prze-
niesieniu nas do cel transportowych 
nie mieliśmy już kontaktu, ponie-
waż znajdowały się one w innych 
częściach budynku.
Likwidacja więzienia
22 czerwca 1941 r. (niedziela) o 
świcie wybuchła wojna niemiecko- 
sowiecka. Usłyszeliśmy wystrzały z 
armat przeciwlotniczych. Łuck do-
świadczał silnych nalotów niemiec-
kich, na co wskazywały detonacje 

spadających bomb. Straż więzienna 
zabrała z cel więźniów skazanych 
na śmierć, w tym księdza Czurkę i 
Kaźmierczaka, którzy oczekiwali 
na wykonanie wyroku, i wszystkich 
rozstrzelała. Zaraz potem niemiecka 
bomba trafiła w niewielki budynek 
administracyjny, uszkadzając go i 
zabijając 2 enkawudzistów. Od tego 
czasu nikt nami się nie interesował 
– nie było apelu sprawdzającego 
więźniów, nie dostarczano wody i 
pożywienia. Po jakimś czasie jacyś 
więźniowie wyważyli drzwi i zaczę-
li otwierać inne cele, jedni drugich 
uwalniali. Zaczęły się wędrówki po 
korytarzach więziennych, szukanie 
znajomych. Zorientowaliśmy się, 
że strażnicy opuścili więzienie. Bra-
ma była jednak zamknięta, więzie-
nie otoczone murem, nie wiadomo 
było, co się dzieje na zewnątrz, więc 
na razie nie próbowano wydostać 
się na wolność. Następnego dnia 
straż więzienna powróciła i zapę-
dziła więźniów z powrotem do cel. 
23 czerwca (poniedziałek) kaza-
no zejść wszystkim na parter i tam 
pytano o narodowość i paragraf, z 
którego byli sądzeni. Polaków kie-
rowano na plac spacerowy z jednej 
strony centralnej części więzienia, a 
Ukraińców na dziedziniec więzien-
ny z drugiej strony tego budynku. 
Pojedynczy Polacy, spodziewając 
się łagodniejszego potraktowania, 
podali się za Ukraińców. Tak tra-
fił do grupy ukraińskiej ks. Galic-
ki, proboszcz kościoła farnego we 
Włodzimierzu. Ja i ksiądz Koby-
łecki poszliśmy na plac spacero-
wy. Ten dziedziniec był otoczony 
z trzech stron murem, czwartą za-
mykał budynek. W pewnym mo-
mencie padły w naszym kierunku 
strzały z karabinów maszynowych 
strażników na wieżyczkach war-
towniczych na murze. Padliśmy 
na ziemię, niektórzy kryli się w 
różnych zakamarkach, kilku pró-
bowało sforsować mur więzienny. 
Z górnego piętra obrzucono dzie-
dziniec granatami. Ja wraz z księ-
dzem Kobyłeckim skryliśmy się za 
metalowym kotłem do roznoszenia 
zupy, znajdującym się na dzie-
dzińcu, i ta zasłona ochroniła nas 
przed kulami, nie byliśmy nawet 
draśnięci. Dookoła martwi, ranni, 
ciała rozszarpane granatami i za-
ledwie kilkanaście osób żywych. 
Na drugim dziedzińcu, gdzie zgro-
madzono Ukraińców, dokonano 
takiej samej masakry, strzelając z 
karabinów maszynowych. Z obu 
miejsc zagłady mogło ocaleć około 
150 osób. Ze znanych mi współ-
więźniów, oprócz wymienionych 
już księdza Czurki i Kaźmierczaka 

rozstrzelanych 22 czerwca, przy-
pominam sobie, że zginęli Piotr 
Szewczuk-Krajewski, Aleksander 
Andrzejewski,               ks. Ga-
licki (na "ukraińskim" podwórku). 
Pod wieczór z naszego podwórka 
wszystkich żyjących zapędzono 
do dużej sali, w której przed woj-
ną mieściła się kaplica więzienna, 
i tam spędziliśmy noc. Jak dowie-
działem się później, w nocy z 23 na 
24 czerwca enkawudziści wyłuski-
wali jeszcze z innych pomieszczeń 
więźniów, których małymi grupa-
mi rozstrzeliwali. Rano 24 czerwca 
1941 r. (wtorek) zabrano nas oca-
lałych do przenoszenia zwłok do 
kilku dołów na dużym dziedzińcu, 
gdzie zmasakrowano Ukraińców. 
Byliśmy wyczerpani przeżycia-
mi, brakiem jedzenia i picia, nie 
mieliśmy siły nosić ofiar, więc we 
czterech ciągaliśmy na kocu zabra-
nym z którejś celi po jednej zabitej 
osobie. Zamordowani znajdowa-
li się nie tylko na dziedzińcach, 
ale też w celach i na korytarzach. 
Zwłoki enkawudziści posypywali 
wapnem. Był upał. Kazano nam też 
pozbierać rzeczy z cel, korytarzy 
i znieść na jedno miejsce. Wypeł-
nione doły więźniowie zaczęli za-
sypywać ziemią. Masakra pochło-
nęła około 2000 ofiar. 25 czerwca 
(środa) weszli na teren więzienia 
Niemcy. Naszych nadzorców en-
kawudzistów, którzy pilnowali 
grzebania zwłok, ujęli i rozstrze-
lali na miejscu nad niezasypanym 
jeszcze dołem z ofiarami. Nam, 
pozostałym przy życiu, powie-
dzieli, że na drugi dzień będziemy 
zwolnieni. Wtedy nastąpiła pewna 
swoboda, zaczęliśmy penetrować 
więzienie. Okazało się, że prawie 
wszystkie kobiety ocalały, poza 
dwiema Ukrainkami, które wypro-
wadzono na początku masakry i 
rozstrzelano. Odnalazłem żonę. 26 
czerwca rano dano nam po bułce i 
białej kawie. Następnie przy stoli-
ku przed bramą wyjściową dwóch 
Niemców i jeden Ukrainiec iden-
tyfikowali więźniów. Niektórych, 
podejrzewanych o to, że są żyda-
mi (zostali potem przez Niemców 
także rozstrzelani), pozostawiano, 
pozostałych wpisywano na listę i 
wypuszczano na wolność. Przypo-
minam sobie, że byłem wpisany 
jako 90. Na liście, a za nami stało 
już mało osób. Nie dano nam żad-
nych zaświadczeń i skierowano za 
Styr poza miasto, bo w śródmieściu 
walki jeszcze trwały. Ksiądz Ko-
byłecki poszedł do kurii biskupiej, 
która była blisko więzienia, po kil-
ku dniach przybył do Włodzimie-
rza i objął parafię kościoła farnego 
po zamordowanym ks. Galickim. 
Ja z żoną i współwięźniami: Janką 
Grabowską, Mieczysławem Ogro-
dowczykiem z Warszawy (aresz-

towanym w końcu 1939 r., gdy 
usiłował przedostać się z Wołynia 
do Generalnego Gubernatorstwa), 
Donaldem Chrząszczem z Oleska, 
Mackiewiczem z Uściługa z urwa-
ną granatem dłonią, ruszyliśmy się 
w kierunku Włodzimierza. Mostu 
zwykłego nie było (zbombardo-
wany), lecz pontonowy, którym 
przeprawiliśmy się na drugi brzeg. 
Równolegle do nas szły tłumnie 
Ukrainki ze zrabowanymi w mie-
ście rzeczami, niosły nawet rzędy 
złączonych ze sobą krzeseł z kina. 
Dotarliśmy do radiostacji pod Łuc-
kiem i tam usiedliśmy, nie mając 
siły iść dalej. Upał i kilka dni bez 
jedzenia. Otoczyli nas Ukraińcy i 
rozpytywali o swoich znajomych, 
krewnych będących w więzieniu. 
Ogrodowczyk wiedział o kimś, 
że zginął, i nie miał odwagi tego 
powiedzieć pytającemu. Ktoś dał 
nam mleka i chleba. Po odpoczyn-
ku ruszyliśmy w kierunku Wło-
dzimierza, przeciskając się wśród 
maszerującego wojska niemieckie-
go w pościgu za uciekającymi So-
wietami. Doszliśmy do miasteczka 
Torczyn i spotkaliśmy w nim Po-
laków z przedmieścia Włodzimie-
rza Piaski, których Sowieci tam 
przesiedlili. U nich przenocowali-
śmy i nazajutrz ruszyliśmy znowu 
szosą do Włodzimierza. Pozostał 
tam na niemieckim punkcie sani-
tarnym ranny Mackiewicz, gdzie 
opatrzono mu rękę i zatrzymano 
na leczenie. Po drodze widzieliśmy 
Ukraińców wiwatujących na cześć 
maszerujących Niemców. Następ-
nie dotarliśmy do stacji kolejowej 
Wojnica, gdzie akurat przyjechała 
pierwsza lokomotywa po zajęciu 
przez Niemców terenu. W Wojnicy 
spotkaliśmy Niemca-oficera, który 
okazał się dziennikarzem. Spisał z 
nami wywiad dotyczący likwidacji 
więzienia i zaproponował, że za-
wiezie nas tą lokomotywą do Wło-
dzimierza, z czego skorzystaliśmy. 
Po przybyciu do Włodzimierza 
udaliśmy się do kościoła, zwanego 
wtedy nowym (był to odzyskany w 
międzywojniu kościół pojezuicki), 
i tam na nabożeństwie spotkaliśmy 
teściową i siostrę żony. Błyska-
wicznie wśród znajomych rozeszła 
się wiadomość, że ocaleliśmy i je-
steśmy w domu. 10 lipca 1941 r. 
ślub został powtórzony w kościele 
farnym w obecności ks. kanonika 
Stanisława Kobyłeckiego. Ksiądz 
uważał, choć był naszym świad-
kiem, że należy powtórzyć cere-
monię, ponieważ nie może podać 
w księdze metrykalnej nieżyjących 
już świadków naszych zaślubin.
Fragment wspomnień : PRZE-
ŻYŁEM MASAKRĘ W ŁUCKU 
Władysława Siemaszko  z całością 
można zapoznać się na  http://ar-
miakrajowa.home.pl/pdf/104.pdf

Ślub w celi śmierci.
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Koniec 1943 r. przyniósł znaczne 
nasilenie działalności band UPA. 
Jak piszą historycy, „banderowców” 
ogarnął szał mordowania, a napada-
no głównie tam, gdzie spodziewano 
się zastać bezbronną ludność cywilną 
i gdzie nie działały oddziały polskiej 
samoobrony. Miasta i wsie zostały 
zarzucone ulotkami w rodzaju: „La-
chy, uciekajcie stąd, bo was wszyst-
kich wyrżniemy”. Na zwoływanych 
wiecach i zebraniach uświadamiano 
mieszkańców co do konieczności 
wywalczenia „samoistnej” Ukrainy 
przez wymordowanie wszystkich 
Polaków. I tak się właśnie stało w Lu-
bieszowie. Lubieszów to niewielkie 
miasteczko położone w dawnym po-
wiecie Kamień Koszyrski na Polesiu. 
W 1943 r. w tym wielonarodowościo-
wym miasteczku mieszkała blisko 
stuosobowa grupa Polaków.  Od 5 
sierpnia 1942 roku, o. Borrell, wów-
czas ponad 75-letni, był w Lubieszo-
wie jedynym kapłanem. W okresie 
wielkanocnym 1943 roku o. Borrell 
poprosił ks. Józefa Szostaka z Małych 
Hołób o pomoc w przeprowadzeniu 
rekolekcji. 5 kwietnia 1943 roku trzej 
policjanci ukraińscy zamordowali ks. 
Szostaka oraz towarzyszącego mu br. 
Piotra Mojsiejonka.

   
/ o. Jan Borrell SP
W roku 1943 płonęły polskie wsie. 
Zwożone na cmentarz lubieszowski 
ciała pomordowanych w okrutny spo-
sób Polaków chowano we wspólnych 
mogiłach. Nękana czystkami etnicz-
nymi polska społeczność potrzebują-
ca, bardziej niż kiedykolwiek, opieki 
duchowej zwróciła się w stronę wie-
kowego, katalońskiego kapłana. O. 
Borrell pomimo śmiertelnego nie-
bezpieczeństwa oraz zaawansowane-
go wieku pozostał w swej parafii. 24 
października 1943 roku po raz kolej-
ny wyruszył na mogiły, aby pożegnać 
ofiary ukraińskich zbrodni. Wokół 
miejsca pochówku rozlokowano ła-

dunki wybuchowe. Ojciec Jan wszedł 
na minę, której eksplozja zraniła obie 
nogi. Po czterech dniach cierpienia 
zmarł. Na jego pogrzeb przyjechał 
ksiądz z odległej wsi Czerwiszcze, 
leżącej w sąsiedniej diecezji pińskiej. 
O. Janowi w ostatniej drodze towa-
rzyszyło jedynie dziesięć osób, gdyż, 
jak podają świadkowie, obawiano 
się ataku ukraińskiego na kondukt 
pogrzebowy. Wracający z ceremonii 
do Czerwiszcz ksiądz oraz pijar brat 
Dominik zostali napadnięci przez 
ukraińskich nacjonalistów i w okrutny 
sposób zamordowani. Zamordowano 
również wiozącego ich furmana. Pa-
rafia opustoszała. W Lubieszowie i in-
nych okolicznych miasteczkach chro-
nili się Polacy z pobliskich wiosek, 
przekonani, że w mieście będą bez-
pieczni, że znajdą schronienie przed 
agresją ukraińskich nacjonalistów.  
W połowie października 1943 roku 
stacjonujący w miasteczku sowiecki 
oddział partyzancki Stanisława Szele-
sta musiał wycofać się pod naporem 
kilkunastotysięcznych sił niemieckich 
i oddziałów ukraińskich nacjonali-
stów.            9 listopada 1943 roku 
napastnicy opanowali miasteczko, w 
którym Polacy stanowili mniejszość 
narodową. Pod pretekstem wiecu 
zwołali wszystkich polskich miesz-
kańców i zamknięto ich w niedokoń-
czonej stodole należącej do Buttmana 
i Piastkowskiego. – Stodołę czy też 
szopę, bo trudno to teraz określić, ob-
łożono snopkami słomy i podpalono. 
Do osób, które próbowały uciekać, 
strzelano. Żywcem spalono wszyst-
kich Polaków, z wyjątkiem jednego 
mężczyzny, któremu udało się zbiec, 
i małej dziewczynki. Ją, co prawda, 
sprawcy dogonili, została uderzona, 
straciła przytomność, ale ocalała. 
Według świadectwa Ukraińca Myny 
Saszczuka, który 10 listopada 1943 
roku wraz z innymi sąsiadami prze-
woził nadpalone zwłoki do wspól-
nego grobu na cmentarzu katolickim 
ofiar było 200. Tego samego dnia, 9 
lipca 1943 r., równie makabrycznego 
mordu na cywilnej ludności polskiej 
dokonano w położonej zaledwie 7 
kilometrów od Lubieszowa maleńkiej 
osadzie Rejmontówka. W tej miejsco-
wości, praktycznie w 100 procentach 
zamieszkanej przez ludność polską, 
mieszkało ok. 100 osób. W godzinach 
porannych do wsi wkroczył uzbrojo-
ny oddział, napastnicy wchodzili do 
poszczególnych domów i tam, noża-
mi, bagnetami i siekierami, zadawali 
śmiertelne ciosy obecnym domow-
nikom. Zginęli wszyscy mieszkańcy 
Rejmontówki, czyli około 100 osób 

(według świadectwa Jana Bulwickie-
go, przedwojennego sołtysa tej kolo-
nii, który sporządził imienny wykaz 
zamordowanych) .Pozostali przy ży-
ciu Polacy z Lubieszowa i Reymon-
tówki, a także z kolonii Choromeck i 
Czysta Łuża zbiegli bądź to na północ 
do Bałandycz nad Kanałem Królew-
skim, bądź na południe do kompleksu 
leśnego Krasny Bór. W rezultacie po 
wojnie w Lubieszowie pozostało tyl-
ko dwoje czy troje Polaków, zaś Rey-
montówka znikła z mapy, rośnie tam 
teraz las, a po kolonii Choromeck po-
zostało czyste pole, na którym sowieci 
zbudowali lotnisko. Warto dodać, iż ci 
nieliczni Polacy, którzy ocaleli z rze-
zi, życie zawdzięczali mieszkającym 
w Lubieszowie Ukraińcom, którzy 
ukryli ich przed mordercami. Śledz-
two w sprawie obu zbrodni prowadził 
poznański Instytut Pamięci Narodo-
wej. Zebrane dowody, a także opraco-
wanie przygotowane przez Wydział 
Ekspertyz i Opracowań w Warszawie 
nie pozwalają na jednoznaczne okre-
ślenie, z jakiego ugrupowania po-
chodzili mordercy. Prawdopodobnie 
zabójstwa dokonała zorganizowana 
grupa OUN-UPA Sprawę obu od-
rażających zbrodni bada poznańska 
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskiemu. 
W toku śledztwa przesłuchano już 
ponad 80 świadków, w większości 
pochodzących z okolic Rejmontówki 
i Lubieszowa. – Świadkowie to oso-
by, które mieszkały w tych okolicach 
jako dzieci, przebywały tam, udało im 
się uciec przed napastnikami, schro-
nić w lesie i dzięki temu przeżyć – 
mówi prowadzący śledztwo. Niestety, 

możliwości wykrywcze sprawców na 
dzień dzisiejszy są raczej niewielkie. 
Brakuje tych świadków obu zbrodni, 
którzy mogliby bezpośrednio wska-

zać morderców – wyjaśniał proku-
rator. Opis wydarzeń z Lubieszowa 
podobny do znanej i głośnej sprawy 
w Jedwabnem, ale jakoś nikt ze strony 

Lachy, 
uciekajcie stąd, 
bo was tu 
wszystkich 
wyrżniemy
Bogusław Szarwiło
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ukraińskiej nie pokusił się z przeprosi-
nami a nasze ogólnopolskie media na 
ten temat milczały i milczą. Smutne 
to ale prawdziwe szczególnie dlatego, 
że tych przykładów mamy o wiele 
więcej. 11 listopada 1943 w Święto-
cinie  a dokładniej w sąsiadującym z 
kolonią lesie wymordowano wszyst-
kich miejscowych  23 sztundystów [ 
Polaków o pacyfistycznych przekona-
niach] których wcześniej oszczędzo-
no.Było to uwieńczenie wcześniej-
szych zbrodni w tej miejscowości. 
Zbrodnie dokonane w 1943 podczas 
tzw. rzezi wołyńskiej na ludności pol-
skiej w kolonii Świętocin położonej 
w powiecie włodzimierskim woje-
wództwa wołyńskiego przez oddziały 
Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz 
ludność ukraińską. Według obliczeń 
Władysława i Ewy Siemaszko łącz-
nie w kilku napadach zginęło 144 
Polaków. 29 sierpnia 1943 roku rano 
Świętocin został opanowany przez 
miejscowych Ukraińców ubranych w 
mundury polskie i niemieckie. Pola-
ków wyłapywano i zabijano na miej-

scu, bądź prowadzono do lasu przy-
ległego do wsi i tam mordowano w 
okolicach leśniczówki. Ofiary wrzu-
cano do kilku przygotowanych dołów. 
Zabijano z broni palnej, bądź przy 
użyciu różnych narzędzi. Tego dnia 
zginęło około 80 osób. Część miesz-
kańców kolonii zdołała zbiec do lasu; 
tam Ukraińcy urządzali na nich obła-
wy. Oprawcy oszczędzili schwytaną 
5-osobową rodzinę Nowakowskich, 
która przed niedoszłą egzekucją za-
intonowała modlitwę. Niektórym Po-
lakom udało się uciec do Maciejowa. 
W samej miejscowości przy życiu po-
zostawiono tylko Polaków będących 
wyznawcami sztundyzmu, o pacyfi-
stycznych przekonaniach oraz kilku 
katolików, którzy się u nich schronili. 
Kilka dni po tej zbrodni upowcy roz-
strzelali w leśniczówce dwadzieścia 
kilka osób, pojmanych uciekinierów 
ze Świętocina i pobliskiej Głęboczy-
cy, również zaatakowanej przez UPA.           
2 września 1943 roku w Świętocinie 
Ukraińcy zabili uderzeniami orczyka 
w głowę kolejne schwytane osoby (18 

osób z czterech rodzin). Do ich pocho-
wania zmuszono sztundystę Wiktora 
Kozaka. Polacy, podobnie jak wszyst-
kie inne ludy, pamiętają o zmarłych i 
im cześć oddają. Tak było w czasach 
pogańskich, a następnie po przyję-
ciu chrześcijaństwa. Cezaria Baudo-
uin de Courtenay-Jędrzejewiczowa 
w swojej pracy "Polskie obrzędy i 
zwyczaje doroczne" (Londyn 1954) 
pisze: "Dzień Wszystkich Świętych 
(1 listopada) i Dzień Zaduszny (2 
listopada) otwierają w ogóle okres 
skupienia się rodzin pod dachami i 
strzechami. Cmentarze rozjaśni świa-
tło świec. Nie tylko cmentarze, lecz 
miejsca kaźni i straceń, i groby zna-
nych i nieznanych rodaków. Ozdobią 
je kwiatami i zielenią". Niestety są 
jednak Polacy, tysiące polskich ofiar, 
które nie tylko, że nie mają grobów 
i wystawionych pomników na ich 
cześć, ale także nikt o nich nie pamię-
ta lub do niedawna nie wolno było o 
nich mówić. Do tej ostatniej grupy 
Polaków należały w Polsce Ludowej  
ofiary rzezi, graniczącej z ludobój-

stwem, dokonanej przez ukraińskich 
nacjonalistów na Wołyniu i w Mało-
polsce Wschodniej (obecnie Ukraina) 
w latach 1943-44.W ostatnich latach 
można wreszcie o tym głośno mówić 
i pisać, ale robią to tylko ci co ich to 
boli czyli Kresowianie. 

Źródła:

1] Męczennik Wołynia-Konrad Pu-
zyński  —opr. na podstawie materiału 
Kurii Prowincjalnej Zakonu Pijarów 
w Krakowie oraz: ks. J. Krętosz, 
Słownik biograficzny duchowieństwa 
metropolii lwowskiej obrządku łaciń-
skiego ofiar II wojny światowej 1939 
– 1945, Opole 2007 i „Na Rubieży” 
nr 30/199
2] Kalendarium ludobójstwa ukraiń-
skiego dokonanego na ludności pol-
skiej w latach 1939 - 1948 Opracował 
: Stanisław Żurek    http://www.stan-
kiewicze.com/ludobojstwo/1943_5.
html
3] Wojciech Wybranowski- SPŁO-

NĘLI   ŻYWCEM- [„Nasz Dziennik” 
(Warszawa) nr __ z 6 czerwca 2002 
r., s. __.]
h t t p : / / l u b i e s z o w . b l o x . p l /
html/1310721,262146,169.html?3
4]Zdjęcie o. Jan Borrell : Polska Pro-
wincja Zakonu Pijarów
5] Władysław Siemaszko, Ewa Sie-
maszko, Ludobójstwo dokonane 
przez nacjonalistów ukraińskich na 
ludności polskiej Wołynia 1939-1945, 
Warszawa 2000, Wydawnictwo "von 
Borowiecky"; ISBN 83-87689-34-3,, 
s.939-941.
6] Grzegorz Motyka, Ukraińska par-
tyzantka 1942-1960, Warszawa 2006 
Wyd. Instytut Studiów Politycznych 
PAN, Oficyna Wydawnicza "Rytm", 
ISBN 83-88490-58-3 (ISP PAN,) 
ISBN 83-7399-163-8 (Rytm), ISBN 
978-83-88490-58-3, s. 337
7] Zdjęcia ofiar zbrodni ukraińskich 
na Kresach Wschodnich, b.d.m. [ze 
zbiorów IPN]. http://martyrologiaw-
sipolskich.pl/palm/mwp/420/2540/
Kresy_Wschodnie__fotogaleria.html

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Kresy. Wileńskie AK i losy miesz-
kańców Powiatu Wołowskiego. 
Prezentujemy jedno ze wspo-
mnień wnoszących nowe elementy 
do naszej wiedzy o losach woło-
wian, którzy trafili tutaj z Kresów. 
Po trafieniu do Wołowa ludzie ci, 
opisują indywidualne odczucia i 
postrzeganie nowej ludowej rze-
czywistości. Wspomnienia miesz-
kańców Wołowa są bardzo osobi-
ste i emocjonalne, ale główną ich 
zaletą jest autentyzm i brak kon-
fabulacji. 
Kresy i Wołów. Adam Mickiewicz 
z Wołowa opowiada o prywatnych 
zbiorach dokumentów Armii Krajo-
wej z Wileńszczyzny, które zostały 
ukryte przez jego rodzinę po wojnie 
i trafiły do naszego miasta. Zapisa-
no w nich strukturę organizacyjną 
AK, walki, potyczki oraz działania 
struktury konspiracyjnej na tere-
nie przedwojennego województwa 
wileńskiego. Losy mieszkańców 
Lidy, Wilna, Nowogródka i żołnie-
rzy Armii Krajowej nękanych przez 
sowieckie oddziały NKWD zwal-
czających polski ruch niepodległo-
ściowy odnalazły się w Wołowie.  
 Losy mieszkańców Wołowa w 
znacznym stopniu dotyczą Kresów 
i Armii Krajowej na Wileńszczyź-
nie i Lwowszczyźnie. Zanim tutaj 
przyjechali transportami, nasi roda-
cy musieli zmagać się z wojennymi 
losami na Kresach. Jednym z takich 
ludzi jest Adam Mickiewicz, który 
jako dziecko poznał historie wileń-
skiej AK i losy żołnierzy, którzy 
przez całe życie musieli ukrywać 
swoją przynależność do wojennej 
i powojennej konspiracji. W jego 
domu rodzinnym przechowały się 
pisma, rozkazy, sprawozdania AK i 
pismo niepodległościowe AK „Szla-
kiem Narbutta”. W dokumentacji i 
biuletynach opisane są zwycięskie 
potyczki, walki, zmagania i bitwy 
z Niemcami pod Wodzianami, Bo-
łoszą i Krawczunami oraz walki z 
bolszewikami i NKWD. Zapisano 

meldunki i uwagi ukierunkowujące 
żołnierzy AK na terenie Ejszyszek 
i Nowogródczyzny, a także odezwy 
i apele do żołnierzy niemieckich i 
mieszkańców.  –Do Wołowa trafiło 
sporo osób z Wileńszczyzny- opo-
wiada pan Adam. – Z nami przy-
jechała do Wołowa rodzina Bała-
chwieja. 
/ Fot. Adam Mickiewicz   

- My mieszkaliśmy przed wojną w 
majątku, Załosie od wieków, to było 
w okolicach miasteczka Orany. Mia-
łem wówczas jakieś 8 lat, ale sporo 
pamiętam. Przypominam sobie sło-
wa, wspomnienia i losy ludzi z tere-
nów Wileńszczyzny, które omawiali 

często w rozmowach moi bliscy. W 
tamtym okresie wielu Żydów wspie-
rało i szukało schronienia w sowiec-
kiej partyzantce. Dlatego mój wu-
jek, który ukrywał Żydów i w 1945r. 
został aresztowany przez Sowietów 
został zwolniony z aresztu na roz-
kaz jednego z nich. Wtedy na tym 
terenie były oddziały partyzanckie 
rosyjsko- żydowskie i polskie. Ży-
dzi w ten sposób chcieli przetrwać 
wojnę przy sowieckich partyzan-
tach. W czasie okupacji była tam też 
placówka Armii Krajowej. Probosz-
czem i zaprzysiężonym żołnierzem 
AK był tu ks. Leon Chrystowski. 
Na plebanii działała przez chwilę 
konspiracyjna drukarenka, na któ-
rej powielano partyzanckie pismo 
„Szlakiem Narbutta” należące do 
oddziałów AK, dowodzonych przez 
por. Jana Borysewicza ps. „Krysia”. 

Tytuł „Szlakiem Narbutta” nawią-
zywał do legendarnej postaci pierw-
szego partyzanta ziemi lidzkiej i na-
czelnika powstania styczniowego na 
tej ziemi – Ludwika Narbutta. Według 
historycznych losów to zimą 1945 r. 
żołnierze AK, klucząc po lasach i 
błotach, wymykając się zastawionym 
na nich sowieckim obławom i ginąc 
w boju z wrogiem posługującym się 
językiem rosyjskim, podążali drogą 
wytyczną przed przeszło 80 laty przez 
naczelnika Narbutta. W publikacjach 
„Szlakiem Narbutta” mieliśmy spra-
wozdania Zgrupowania Północ AK o 
wojnie z NKWD, która rozgorzała na 
Kresach po wejściu Armii Czerwonej. 
Okazuje się, że od śmierci naczelnika, 
pośród tych samych drzew pamię-
tających jeszcze boje z Moskalami, 
niemal dokładnie w rocznicę wybu-
chu powstania, 21 stycznia 1944 r., w 
Kowalkach – miejscu, gdzie narbut-
towcy przebijali się kiedyś przez ota-
czające ich dziesięciokrotnie większe 
siły rosyjskie – wierni ich legendzie 
żołnierze AK, dowodzeni przez por. 
Jana Borysewicza „Krysię”, wpadli 
w sowiecką zasadzkę wojsk NKWD 
pod Ejszyszkami. W boju z wojskami 
wewnętrznymi NKWD poległ ko-
mendant „Krysia” oraz jego adiutant.

/ por. Jan Borysewicz „Krysia”
Po wojnie transportem aż 5 tygodni 
jechaliśmy do Wołowa. W 1947r. 
przypominam sobie, że do mojego 

wujka przyjechała grupa żołnierzy, 
którzy wcześniej byli z nim w AK na 
Wileńszczyźnie. Ci AK- owcy mó-
wili, że muszą odbić kogoś ważnego 
dla nich. Pamiętam, że podobno ktoś 
został tutaj aresztowany w Wołowie. 
Przez lata nie wypadało mówić o 
tamtych wydarzeniach wojennych to 
i sporo faktów historycznych umarło 
razem z żołnierzami AK Zgrupowa-
nia Północ. Wielu dla bezpieczeństwa 
nie akcentowało swoich wojennych 
losów AK to i mnóstwo historii zosta-
ło na zawsze pogrzebanych. 

Orany – miasto na Litwie. Założone 
w 1862 przy trasie linii kolejowej z 
Warszawy do Sankt Petersburga. Do 
1939 roku miasto znajdowało się na 
obszarze powiatu wileńsko-trockiego 
ówczesnego województwa wileńskie-
go, siedziba wiejskiej gminy Orany 
w Polsce. Orany były również garni-
zonem macierzystym Batalionu KOP 
"Orany".
 „Szlakiem Narbutta” - To pismo 
powinno zaciekawić każdego, kto 
interesuje się narodowym ruchem 
oporu w czasie nazi - bolszewickiej 
okupacji Polski. „Szlakiem Narbutta” 
jest, bowiem biuletynem nowogródz-
kiego okręgu AK, a jak wszyscy wie-
my, to właśnie na tym terenie opero-
wały legendarne Bataliony Uderzenia 

po ich przyłączeniu właśnie do AK. 
W piśmie poza bieżącą problematyką 
kombatancką znajdziemy mnóstwo 
ciekawych materiałów historycznych, 
głównie w postaci biografii nowo-
gródzkich partyzantów oraz tego, co 
przykuwa największą uwagę: wspo-
mnień i opisów akcji. Tym razem w 
biuletynie znajdziemy trzy relacje 
autorstwa żołnierzy Batalionów Ude-
rzenia z ich działalności bojowej, z 
których najbardziej sensacyjna jest re-
lacja z akcji na niemiecki bank w Li-
dzie, zakończonej pełnym sukcesem. 

Wileńszczyzna i Armia Krajowa 
- Tereny dzisiejszego rejonu w okre-
sie funkcjonowania polskiego ruchu 
oporu należały do dwu okręgów Ar-
mii Krajowej: Nowogródzkiego i 
Wileńskiego. W 1941 roku na terenie 
województwa wileńskiego utworzo-
no okręg Wilno. Podobnie było w 
nowogródzkim (okręg Nowogródek). 
W 1942 roku okręg wileński podzie-
lono na inspektoraty. Interesujący 
nas obszar należał do inspektoratu 
A (pow. wileńsko-trocki podzielony 
na dwa podinspektoraty północny i 
południowy (Puszcza Rudnicka). In-
spektorat dowodzony był przez mjr 
dypl. Antoniego Olechnowicza ps. 
„Podhorecki” oraz Inspektorat F 
(pow. oszmiański). W latach 1942 -43 
trzykrotnie doszło do zmiany granic 
okręgu wileńskiego. M. in. w 1942 
roku Ejszyszki zostały przekazane do 
okręgu nowogródzkiego „Nów”.
Wysłuchał i spisał

Wojciech Orłowski
Towarzystwo Miłośników Kultury 
Kresowej 
w Wołowie 

Armia Krajowa na Wileńszczyźnie
- wspomnienia mieszkańców Wołowa 
Wojciech Orłowski

http://lubieszow.blox.pl/html/1310721,262146,169.html?3
http://lubieszow.blox.pl/html/1310721,262146,169.html?3
http://martyrologiawsipolskich.pl/palm/mwp/420/2540/Kresy_Wschodnie__fotogaleria.html
http://martyrologiawsipolskich.pl/palm/mwp/420/2540/Kresy_Wschodnie__fotogaleria.html
http://martyrologiawsipolskich.pl/palm/mwp/420/2540/Kresy_Wschodnie__fotogaleria.html
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 Ryszard  Chromiński  
- ur. 09.01.1929 r.  w  Słoninie (Bia-
łoruś) w  rodzinie wojskowej. Syn 
Jana  Chromińskiego i Marianny  
Wróblewskiej.

 Wspominam i pamiętam że  ojciec 
mój  Jan Chromiński w  lutym 1920  
roku jako 18-latek  wstąpił ochot-
niczo do  wojska. Wkrótce wziął 
udział w  wojnie  z  bolszewikami, 
w  szeregach 80-tego pułku piecho-
ty  Strzelców Grodzieńskich. (tablo) 

Brał również  udział w  walkach nad 
Berezyną, pod  Wilnem i   w bitwie 
Warszawskiej. Po  wojnie 80 p.p. 
stacjonuje w  Słoninie. Ojciec mój  
zostaje w  wojsku na  zawodowego 
i  przez cały okres międzywojenny  
służy w  wojsku. W  1927 r. żeni się 
z  moja  matką kresowianka ze  Sło-
nima – Józefą  Grasiewicz. W 1929 
i 1930 roku zostaje  kolejno  ojcem 
Ryszarda i Edwarda . (foto obok )

Moja rodzina Rok 1935/36
Pamiętam, że jako  5,6=letni  chłop-
cy często  przebywaliśmy na  terenie 
koszar. Ten  czas  wspominam jako  
najpiękniejszy i najszczęśliwszy w  
dzieciństwie. Ponieważ ojciec był  
w plutonie artylerii w  stopniu sier-
żanta a siłą  pociągową były  wtedy  
konie, więc dla nas  chłopców  wiel-

ka  atrakcją  było  pojeździć konno w  
siodle. Ojciec  zabierał nas  czasem 
na  strzelnicę. Mając 8-9 lat  począt-
kowo przerażał mnie huk wystrza-

łów. Z czasem  przyzwyczaiłem się 
, ale  kiedy  pierwszy  raz  wystrze-
liłem to  bolał  mnie  obojczyk, bo 
karabin porządnie mnie „kopnął” 

. Czasami ojciec lubił pochwalić 
się  swoimi synami. Wychowywał 
nas po  wojskowemu. Trzymał nas  
„krótko”. Byliśmy nauczeni „strze-

lać „ obcasami, stawać na „bacz-
ność”, znać  rygor, dyscyplinę i  
trzymać wokół siebie  porządek  
Pamiętam , jak  koledzy ojca wybu-
chali  śmiechem kiedy ojciec pytał  
nas jaką  będziemy  jedli kiełbasę? 
Zgodnie odpowiadaliśmy ,że „koń-
ską” , ale to  była  kiełbasa serde-
lowa w  grubym  flaku. Tymczasem 
ojciec wmówił nam ,że to „końska 
„ i my mu  wierzyliśmy.
Kotlety koniny jadaliśmy, bo  na-
szą  sąsiadką była  Tatarka – pani 
Aisza  Mucharska i  ona z  okazji 
świąt „Bajram” przynosiła  nam na 

Wspomnienia  z  dzieciństwa 
spędzonego na  Kresach Wschodnich
Ryszard Chromiński



www.ksi.kresy.info.pl                                                Kresowy Serwis Informacyjny                                       1 listopada  2012 - strona 9

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
poczęstunek kotlety  z koniny. Uło-
żone były na pięknym półmisku 
i  przykryte czysta , białą serwetą. 
Było to zgodnie z  tatarską  trady-
cją. Do  mojego ojca tak mówiła: 
„Panie  Chromiński, pan  wojsko-
wy, pan wie, że koń  z brudnego 
wiadra wody się nie  napije a  zjada 
zboże -  owies i siano, tymczasem 
świnia za  przeproszeniem  i gówno 
zje.” Te  kotlety bardzo nam  sma-
kowały , były smaczne i  pikantne.
Gaża mego  ojca stanowiła 565 zł 
miesięcznie oraz  pełne umunduro-
wanie. Dla porównania – robotnik 
zarabiał  60 zł miesięcznie. Żyli-
śmy dostatnio. Byliśmy przyzwo-
icie ubrani. W domu  było  radio, 
rower. Na  całej naszej ulicy radio  
było tylko u  nas. Pamiętam cenę 
– 500 zł.
W marcu 1937 roku urodziła  się 
nasza siostra  Klara. Dla nas  chłop-
ców przybył obowiązek opiekowa-
nia się  siostrzyczką. Woziliśmy ja 
w  ładnej  spacerówce .Nie byliśmy 
zachwyceni ,bo  to ograniczało na-
szą dotychczasową  swobodę.
Na  naszej ulicy było nas  około 30-
tu chłopców do wspólnych  zabaw. 
Wśród kolegów byli Polacy, Bia-
łorusini, Tatarzy. Byliśmy zgraną 
paczką. Graliśmy w  piłkę nożną 
, w  palanta , w pikla, w inne cie-
kawe gry. Całą grupą chodziliśmy 
nad  rzekę Szczarę kąpać  się i  pły-
wać, a  zima sanki ,łyżwy i  nar-
ty, hokej. Gdy siostra była nieco  
większa (około 2  lat) zabieraliśmy 
ją ze  sobą nad  rzekę no  ale za  
to  czasem  było lanie. Tego  matka  
zabraniała i słusznie , bo  raz było  
z nią niebezpiecznie, gdyż  wszę-
dzie właziła.
Miedzy nami  chłopcami z różnych 
nacji  nie było żadnej wrogości. 
Rozmawialiśmy w  różnych języ-
kach. Znaliśmy obyczaje, tradycje 
i święta jak  swoje. Tylko dziwiło  
mnie że nie  bawiliśmy  się z Żyda-
mi. Do  dziś  nie  wiem , dlaczego 
Żydzi byli zamkniętą  grupą, nie  
pamiętam zabaw z  nimi.
Nadszedł  rok 1939.We wrześniu 
mam  prawie 11-ecie  lat. Mobiliza-
cja i  nasze  Słonimskie dwa pułki 
wojska 79 i 80  wyjechały na  gra-
nicę z Prusami Wschodnimi pod  
Mławę. Tam zajęły  pozycje obron-
ną w  ramach „Armii Modlin”. 
Nadszedł dzień 1  września 1939 r. 
Nasze całe dotychczasowe szczę-
śliwe i beztroskie życie legło w  
gruzach. W bardzo pogodne wrze-
śniowe dni matka  moja stawiała 
radio na  oknie, przychodzili sąsie-
dzi i ludzie słuchali komunikatów  
z Warszawy .Co  chwilę „Uwaga, 
uwaga ogłaszam alarm  dla  miasta  
Warszawy koma jeden przeszedł, 
koma  siedem nadchodzi”. Dziś  
jestem człowiekiem w  podeszłym  

wieku, a dźwięku  tego komunikatu 
nigdy  nie  zapomniałem..
 I  chociaż Słonim leży daleko na  
Kresach-  samoloty z  czarnymi 
krzyżami  często się  tam zapusz-
czały. Będąc uczniem 3  klasy, pod-
czas lekcji- kilka razy musieliśmy 
biec do  okopu  koło szkoły, bo  
był  alarm przeciwlotniczy. Wkrót-
ce po  tygodniu szkołę zamknięto. 
Nauczyciele , przeważnie ofice-
rowie rezerwy , zostali powołani 
do  wojska. Większość z  nich leży  
bestialsko zamordowana w  lasach  
katyńskich.
17-go  września  wieczorem do  
mego Słonima wkroczyli bolszewi-
cy –Armia  Czerwona.
Na  znak oporu młodzież z pod  
znaku ”Strzelca” spaliła na rzece 
Szczare most  drewniany ,który 
miał około  1 km  długości. Był to  
tzw. most koszarowy. Pomimo to 
że w  Słoninie było 7 mostów (dwa 
żelazne i 5  drewnianych) to  bol-
szewicy po  spaleniu tego mieli nie  
małe utrudnienie.
Przy  biernej postawie  aliantów  
sowieci łatwo  „wbili  nam nóż w  
plecy”. Pomimo bohaterstwa  na-
szych żołnierzy Polska , ojczyzna,  
moja , utraciła  wolność. Nadszedł 
czas okupacji bolszewickiej. Roz-
strzelania i  wywózki na  Sybir były 
codziennością.
Żołnierzy  Polska, ojczyzna moja, 
utraciła wolność. Nadszedł czas  
okupacji  bolszewickiej. Rozstrze-
lania i wywózki na  Sybir były  co-
dziennością. Jako  chłopiec wycho-
wywany w  rodzinie  wojskowej 
wiedziałem i rozumiałem znacz-
nie  więcej niż pozostali rówieśni-
cy. Czas okupacji to  czas  lęku, 
cierpienia i  głodu i ciągłej walki 
o  przetrwanie. Zaczął dokuczać 
chłód i głód .Wiele  razy  stawa-
łem  w kolejce po  chleb i  wiele 
razy po długim  staniu w zimnie, w 
mrozie – tego chleba dla mnie  za-
brakło. Wspominając tamten czas  
17 września 1939 r. nadal słyszę 
przerażający grzechot, huk ,łomot 
i zgrzyt wkraczających do  miasta  
bolszewickich czołgów .Słonim-
skie  ulice  wybrukowane były  ka-
mieniem tzw. ”kocie łby” .Szczęk 
,łomot i grzechot gąsienic czołgo-
wych słychać było na  naszej ulicy 
Szosowej. Pobiegłem z  bratem na  
ulicę Różańską, bo  tam najbardziej 
wzmagał się  łoskot. I tam po  raz  
pierwszy ujrzałem czołgi z  dużą 
czerwoną  pięcioramienną gwiaz-
dą. Stało sporo  ludzi na  chodni-
kach. Największe i  niezrozumiałe 
dla mnie wrażenie wywarła grupa 
Żydów- mężczyźni i  kobiety wbie-
gali na  ulicę , zatrzymywali czoł-
gi i  witając ich  wręczali naręcza  
kwiatów. Serdecznie  witając mó-
wił” My was dwatcat liet  ożida-

li”. Stałem  z bratem i  zdumiony 
przyglądałem się tej  scenie. Wtem 
rosła Żydówka podbiegła do  nas 
i  zaczęła bić mówiąc :”Wasze już 
się  skończyło a zaczęło się  na-
sze , waszymi polskimi  głowami  
będziemy brukować ulice”. Jako  
dzieci byliśmy bezradni, bezsilni 
i zaskoczeni. Do  dziś  pamiętam 
że była piegowata, ruda i  duża. 
Tą  przykrą   dla  nas scenę  zauwa-
żyła naszej  sąsiadki tatarki  córka  
Ewa. Dwudziestopięcioletnia silna  
dziewczyna chwyciła Żydówkę za  
włosy ,rąbnęła  jej głową o swoje  
kolano i  rzuciła zakrwawioną na  
ziemię. Ewa  krzyknęła :”Chłopa-
ki uciekamy”. Uniknęliśmy więk-
szego  poturbowania. W  Słonimie 
mieszkało ponad 2.000  Tatarów. 
Byli  patriotycznie nastawieni do  
Polaków , razem z  nami przeżywa-
li  utratę wolności. Któregoś  dnia  
dwóch  białoruskich grabieżców z  
czerwonymi opaskami wkroczy-
ło do naszego  zamożnego domu 
w  celu  kradzieży. Pobiegłem po  
ratunek do  odważnej pani Aiszy 
Mucharskiej. Natychmiast wpadła 
do  nas z  kijem w  ręce .Stłukła ra-
busiów i przepędziła precz. Potem 
dowiedzieliśmy  się z e obrabowali 
panią Rózgową tez z rodziny woj-
skowej. Do  dziś pozostał mi wielki 
szacunek dla  Tatarów, z a ich  od-
wagę i lojalność wobec  Polski. 
Pamiętam jak za  czołgami szła  
piechota .Ogromna ilość „krasno-
armiejców” w  szarych ,nędznych 
,postrzępionych płaszczach. Na 
głowach dziwne czapki  z „pyp-
ciem” tzw.”Budzionnówki”, długie 
karabiny z z dziwnymi trójgrania-
stymi bagnetami. A  plecaki? Zwy-
kłe zielone worki przytroczone 

sznurkami a do  nich przywiązane 
emaliowane kociołki niby menaż-
ki. Na  nogach  owijacze zielone, 
szare  czarne. Pomyślałem- O Boże 
co to  za  wojsko? Co  to  za „dzia-
dostwo”? Zatrzymali  się na  krót-
ki postój .Czuliśmy nieprzyjemny 
smród potu i obrzydliwy zapach 
cuchnących onuc. Żołnierze dawali 
nam  dzieciom pieniądze i  prosili 
aby  kupić im chleba i  „sała”. Przy-
nosiliśmy im  ten  chleb ale  starsi 
chłopcy brali pieniądze i  znikali. 
Potem i  my tak  robiliśmy ,czeka-
jąc aż pójdą  dalej. I  tak uczyliśmy 
się  oszukiwać wroga. Po  kilku 
dniach „ nowa  władza i nowe  roz-
porządzenia”. Nakazywano i żąda-
no  aby oddać  radia. Brat  mojej  
mamy –lekarz weterynarii sprytnie 
sprzedał  radio za  500 zł. polskich, 
to  chociaż było w  domu trochę 
pieniędzy na życie. Następny dzień 
przyniósł wielkie  rozczarowanie. 
„Nowyj prikaz” –środkiem płat-
niczym stały  się ruble. Mieliśmy 
więc  bezwartościowe pieniądze. 
Nasz  dom znajdował  się w  po-
bliżu koszar. Zarekwirowano nam  
jeden  pokój na  „wojennuju kwar-
tiru” gdzie zamieszkał sowiecki 
oficer. Któregoś dnia matka  ścieląc 
jego łóżko znalzła pod  poduszką 
pistolet  bębenkowy siedmiostrza-
łowy typu  Nagan.Schowała ten 
pistolet. Wkrótce przybiegł zasapa-
ny „lejtnant”: i  gwałtownie szuka  
pistoletu. Matka oddając mu  bron 
powiedziała: „Ech ty  gieroj , boisz 
się kobiety i  dzieciaków?” Bardzo  
dziekował  mamie , że tak  się  skoń-
czyło. W  niedługim czasie  został 
gdzieś przeniesiony. Następnym 
lokatorem był  kapitan Szarpakow-
-NKWDista. Okazało  się ,że  był 
dla nas  wybawieniem od  wywóz-
ki na  tzw. „białe  niedźwiedzie”. 
Był  człowiekiem  zarządzającym 
kartotekami Polaków skazanych na  
wywózkę. Byliśmy na  liście prze-
znaczonych do  wywiezienia. Mat-
ka  raz w  tygodniu była zobowią-
zana chodzić osobiście na  milicję 
i  meldować się. Rodzina i sąsiedzi 
pomogli  przygotować  się do  wy-
wózki znosząc  suchary z  chleba 
(dwa  duże  worki).Dziadek ojciec  
mamy poszył  nam  dzieciom dłu-
gie ciepłe  buty z  filcem tzw.”wa-
lonki”. Ten lokator spostrzegł te  
przygotowania. Pewnego  dnia 
powiedział do  mamie  po  rosyj-
sku: „Gospodyni ty nie  martw się, 
dopóki ja tu  jestem , twoja  karto-
tekę odkładam na  spód, meldować 
na  milicji nie  trzeba”. Czasem 

przynosił  nam  cukier, cukierki. 
Bacznie obserwował moja  matkę. 
Po  tygodniu  w tajemniczej rozmo-
wie z  matka w  zaufaniu wyznał 
,że  jest  synem carskiego pułkow-
nika, którego   bolszewicy wraz  z 
rodziną rozstrzelali. Oszczędzili  
jego   bo  miał 5  lat i 80 –letnia 
babcię. Wzięto go  do  sowieckiej  
ochronki i  wychowano na  bolsze-
wika. Babcia dopóki żyła odwie-
dzała go i przypominała kim on 
jest, kim byli  rodzice i  jak  zginę-
li. Po  tym wyznaniu przestały  nas  
dziwić jego  ludzkie uczucia dla  
nas. Słowa dotrzymał i  wywózka 
na  Sybir nas ominęła .Dla  naszej 
rodziny było to  wielkie szczęście. 
W  1939 roku ten NKWDzista miał  
27  lat. Matka  modliła  się za  niego 
.Ja  z  bratem zaczęliśmy wyrastać 
z odzieży. Brakowało ubrań i obu-
wia. Matka bardzo żałowała , że 
przed wkroczeniem Sowietów na  
apel starosty słonimskiego oddała 
wojskowe ubrania  ojca i zawiozła 
do koszar, bo nie  było w  co  ubrać 
ochotników. Posiadaliśmy  cały  
komplet mundurowy ojca: płaszcz 
,spodnie, mundur, rogatywkę, pas, 
kawaleryjskie buty z  cholewkami-  
wszystko w  bardzo dobrym  sta-
nie. Ojciec idąc na  wojnę otrzymał 
nowe sorty „ z pod igły”. Matka  
wynajęła  dorożkę i  dostarczyłem  
do  koszar. Tak postąpiły wszystkie  
rodziny wojskowe. Tymczasem 
ochotników nie  zdążono ubrać a  
sorty mundurowe rozkradły  ban-
dy białoruskich złodziei. Dowie-
dziawszy  się o  tym rabunku nic  
dziwnego że matka  żałowała  tego 
że tak skrupulatnie wykonała  we-
zwanie  starosty. Miałaby w  co  
ubrać  rosnące dzieci, po  przeróbce  
krawieckiej. Poza  tym  za  ubra-
nie wojskowe można  było  zdobyć 
tak  cenną żywność .Mięso, mąkę i  
kaszę  zdobywano za  handel  wy-
mienny. Ruble nie były  nic  warte.  
Mieszkający u  nas  kapitan Szar-
pakow , któregoś  dnia  wyszedł z  
domu rano i  więcej się  nie  poja-
wił.  Na  jego  miejscu  zamieszkał 
czołgista  lejtnant  Dusmeratow. 
Uzbek z  pochodzenia  zamieszkał 
z żoną Rajka i  roczną  córeczką. 
Nigdy nie  dowiedziałem  się  co 
stało  się z  Szarpakowem? Za-
dawałem  sobie pytanie – czy go  
gdzieś przeniesiono czy  może na-
raził  się  władzy sowieckiej i  go  
rozstrzelano tak  jak wielu innych 
oficerów. Uzbeckie małżeństwo w  
pokoju  zawiesiło  ogromna  mapę 
Związku  Sowieckiego i  portret  

/ Mój dom rok 1936
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Stalina. Rajka całymi  dniami  słu-
chała płyt patefonowych , w języku 
uzbeckim. Ta  muzyka i  melodie 
były  dla  mnie dziwne i  obce. Czu-
łem inny świat. Po  rosyjsku to  oni 
niezbyt dobrze  mówili .Pamiętam 
że  dobrze znałem język  rosyjski 
a on śmiesznie mówił ,że „ budziet 
krepko bojować”  zamiast  „wa-
jewać” Ona  na  komin  zamiast 
”truba” mówiła  „torba”. Nie  byli  
groźni ale  pokazywali nam  swoja  
wyższość. Uzbek jak  miał  wol-
ny  czas na  ganku wieszał  tarcze  
strzelniczą i na „sucho”  trenował 
celowanie z  pistoletu TT.  
Władza radziecka  zaczynała co  
raz mocniej rządzić .Małe  poparcie  
wśród części Białorusinów i Ży-
dów. Już przed  wojną propaganda  
bolszewicka zamąciła im w  głowie 
obietnicą dobrobytu i  szczęścia. 
Pod  Słonimem  były dwie wsie 
znane ze  szczególnej sympatii do  
bolszewizmu: Czemery i  Gribowo. 
Początkowo radośnie  witano  so-
wietów , ale  radość była  krótko-
trwała. Kiedy  zakładano  kołchozy 
to  nawet  chętnie  do  nich przy-
stępowano. Wkrótce kiedy  straci-
li  własność i niezależność, kiedy 
„Mużik”- białoruski  chłop chciał 
pojechać do  miasta  Słonima i pro-
sić „priedsiedatiela kołochoza” o  
pozwolenie z  korzystania ze  swe-
go  konia i  wozu , miłość i  sympa-
tia do  władzy radzieckiej uleciała. 
Z  rozpaczy  niektórzy  chłopi po-
pełniali  samobójstwa. Nawet  naj-
bardziej zagorzali komuniści w  
rozmowie z  niektórymi Polakami 
mówili „ kab wiernułaś Polsza , tak 
my by jejo u  nogi całowali”. Pa-
miętam  jak  krążyły w  tym okresie  
różne dowcipy i kawały wyśmie-
wające sowiecki ustrój i  Stalina. 
Przytoczę jeden” Sława Stalina- 
Gruzinu , czto obuł nas wsiech w 
rezinu”( w gumowce). Sowiecka  
propaganda  działała przez  ogrom-
ne  megafony. Na  rynku w  Słoni-
mie z  megafonów nieustannie pły-
nęły”radosne”  melodie znanych  
utworów np. słynna  „Katiusza”, 
”Sziraka strana  rodnaja”,”Utra  
krasić”, Tri tankisty” wiele ,  wiele  
innych.
W  listopadzie przeżywaliśmy  
wielką  radość . Wrócił z  niewoli 
niemieckiej mój  kochany  ojciec 
.Tęskniliśmy za  nim  bardzo. Był  
zawsze  dla  nas  wielka podporą 
i  autorytetem. Podczas  jego nie-
obecności  musiałem na  swoje 
dziecięce barki  wziąć wiele  obo-
wiązków. Był  wychudzony i  za-
rośnięty. Miał przy  sobie zaświad-
czenie „Krig gefangen” – jeniec  
wojenny  zwolniony. Wówczas 
z  ust  ojca  usłyszałem przebieg  
kampanii  wrześniowej. Trzy  dni  
twardej  obrony pod  Mławą. Roz-
bił ze  swego  działa 4  niemieckie  
czołgi, za to otrzymał „Krzyż Wa-
lecznych”. Potem obrona  Warsza-
wy.80-ty pułk zajmował  pozycje 
na Pradze. W  niewoli  przebywał 
w Górze  Kalwarii. To  opowiada-
nie  zapadło mi mocno w  pamięci. 
Zima  roku 39 i 40  była niezwy-
kle  sroga .Ludzie mówili że „bol-
szewicy przywieźli   Sybir”. Mrozy  
przekraczały temperaturę minus 
40  stopni. Drzwi i  płoty pękały z  
mrozu.
Prawdziwy  Sybir  dopiero się  za-
czynał. Pierwsze  wywózki zaczę-
ły się „ w 40 tym roku w  lutym.” 
Długie  kolumny sań  jechały na  
stację  kolejową. W  bydlęce  wa-
gony  ładowano  ludzi. Transporty 
po 50  wagonów odjeżdżały  na  
Wschód. Młode  dziewczęta w  tym 

dwie  siostry mojej mamy chodzi-
ły na dworzec i podawały wywo-
żonym ludziom chleb i żywność. 
Spora  część wywożonych jeszcze 
w Słonimie zamarzła na  śmierć. 
Szczególnie niewytrzymałe na  
mróz były  dzieci. Leżały te  cia-
ła na  cmentarzu tygodnie, bo nie  
można było  wykopać grobów. Zie-
mia była „skuta” mrozem. Na  wy-
wózkę przeznaczone były rodziny 
wojskowe, leśnicy, gajowi( prze-
ważnie osadnicy Piłsudzkiego), 
nauczyciele, urzędnicy tzw.” Kwiat 
inteligencji”. Bolszewicy  nazywa-
li ich pogardliwie ”pomieszcziki i  
burżuje”. Mój  ojciec nie  pobył z  
nami  długo. Zabrano  go  i  wywie-
ziono do Donbasu  do kopalni wę-
gla w  tzw.”szachty”. Mąż siostry 
mojej  matki będąc w  sowieckiej 
niewoli był w  kopalni  rudy żelaza 
w Krzywym  rogu. W  tym  czasie  
chodziłem z  bratem do  tzw. ”Pol-
skiej szkoły”. Polacy  którzy  się  
tam  uczyli rozmawiali po  polsku. 
Przedmioty  takie jak język polski i  
matematyka prowadzone były jako  
tako . Natomiast  geografia i  histo-
ria obejmowała tylko „Sowiecki 
Sojuz, Rewolucja  Październikowa 
,Stalin, Lenin, Marks, Czapajew, 
Dzierżyński” itp. Dla  nas Polaków  
była   to  banda zbirów o  których  
musieliśmy  się  uczyć. Pamiętam  
dwukrotnie obchodzone  święto  
1-majowe, w 40 i 41  roku. Obcho-
dzono  je  hucznie .pochody zaczy-
nały  się o  godz.9  rano. Trwało  
to  świętowanie  do 15 po południu. 
Zbierało  się wojsko , robotnicy i 
młodzież szkolna oraz  sportowcy. 
Ja  nie mogłem  wyjść z  podziwu 
,że  można zrobić tak ogromne  
portrety  Stalina i  Lenina. Były  
wielkości drzwi od dużej  stodoły. 
Niesiono  je  na  drągach, może 16-
20 ludzi. Na  okrągło śpiew, muzy-
ka, międzynarodówka.
 W 1941 roku był ostatni bolsze-
wicki 1  Maj bo  zaraz po  tym  
święcie  zaczęły  jechać w  stronę  
Brześcia i  Białegostoku czyli  na  
granicę z  Niemcami kolumny woj-
ska. Głośno śpiewali „ Niepobiedi-
maja  strana maja”. Po  roku czasu 
pod  koniec  maja 1941 roku  wró-
cił  mój ojciec z  Donbasu. Chudy 
, wynędzniały , na łokciach i  ko-
lanach  miał  widoczne zgrubienia 
skóry  jak u  wielbłąda . W  kopalni  
poruszali  się  na  czworakach. Za-
czął  się ukrywać gdyż  był  ucie-
kinierem. Na  szczęście  bolszewi-
cy  mieli  już inne  zmartwienia. 
W  dniu 22  czerwca  1941 roku  
w  piękny słoneczny  niedzielny  
dzień  syreny oznajmiły alarm lot-
niczy. Eskadra niemieckich bom-
bowców Heinekiel –111  zaczęła 
bombardować sowieckie  lotnisko 
w  Dzierewiańczycach oddalonych 
o 2 km od  Słonima. Dzieci i  do-
rośli pobiegli  na  tzw. „górkę No-
wickiego” gdzie był  lepszy  widok. 
Obserwowaliśmy bombardowa-
nie. Samoloty ustawiły  się  jakby 
„gęsiego”. Tworząc ogromne koło 
nadlatywały  nad  lotnisko , zniży-

ły  lot i  rąbały bombami i  kosiły z  
broni  pokładowej. Zataczając koło 
przelatywały nad  naszymi głowa-
mi, tak nisko, że mogłem dojrzeć w  
oszklonej kabinie  pilota obsługują-
cego karabin maszynowy. Jedna  z 
maszyn zniżyła lot i  zaczęła strze-
lać  do  nas. Byliśmy sporą  groma-
dą dzieci i  dorosłych. Widziałem 
jak w  naszym kierunku  lecą świe-
cące jakby „ołówki” .Były  to  po-
ciski kaemu.  „Wzieliśmy nogi za  
pas i  chodu”. Do  dziś nie  mogę  
pojąć i zrozumieć dlaczego nikt nie  
został zabity ani  ranny. Tłumaczę 
to  sobie wyjątkowym szczęściem 
lub  tym ,że pilot  po prostu chciał  
nas postraszyć i  nie  celował do-
kładnie, aby  zabijać. Gdy  samo-
loty odleciały cała kolumna sa-
mochodów na  których było pełno 
rannych i  zakrwawionych żołnie-
rzy i pracowników przymusowych 
tzw. ”prinudikielcy” , uciekała w  
wielkiej panice na  Wschód w  kie-
runku Baranowicz. Ci robotnicy 
przymusowi to  byli ludzie ,którzy 
za  spóźnienie do  pracy np. minutę 
lub  dwie skazywani byli  w  Rosji 
na  roboty  przymusowe. My  Po-
lacy  widząc ucieczkę  sowietów  
wiedzieliśmy że ich  okupacja  w  
Polsce  się  kończy. 
Dnia 23  czerwca 1941 roku był 
poniedziałek. Poszliśmy z ojcem 
do  centrum miasta na  rynek. Mie-
liśmy nadzieję ,że uda  się nam 
kupić  chleb lub  cokolwiek inne-
go z  żywności, Widziałem obok 
piekarni ogromna  kolejkę ludzi. 
Tłoczyli  się i  pchali. Jakiś  Żyd 
chciał  zaprowadzić porządek. Sły-
szałem jak krzyczał” Dawjcie  w 
oczeriedu  stawajtie”. Nikt go  nie  
słuchał, panował chaos, wyczuwa-
ło  się  panikę. Na  ulicy  Handlo-
wej zatrzymała  się kolumna samo-
chodów przeważnie GAZ  AA  tzw. 
”Połtarki”, półtoratonowe. Umajo-
ne  gałęziami , na  których  leżało 
wielu  rannych , obandażowanych 
ludzi, kobiety, dzieci, wojskowi 
wraz  z rodzinami. Była  to  kolum-
na  uciekinierów  z Różan ,Prużan i 
Wołkowyska. Postój był  krótki .Po  
uzupełnieniu wody w  chłodnicach 
szybko  uciekali  dalej a  woda  w  
chłodnicach aż  się  gotowała. Pa-
miętam że ojciec powiedział: „nic 
tu po  nas , idziemy do  domu bez  
żywności, trzeba  szybko przenieść 
się do  piwnicy , bo  Niemców tyl-
ko patrzeć”. Mieliśmy murowana 
piwnicę  w  ogrodzie , przykrytą  
dwiema warstwami bali dębowych 
i  przysypaną metrową warstwa  
ziemi. Ojciec wybudował  ją w 
1938 roku. Myślę ,że  był  przewi-
dujący. Z  powodzeniem służyła za  
schron.  Zbliżał  się  24  czerwiec 
1941 roku- wtorek. CDN.

Ryszard  Chromiński  - ur. 
09.01.1929 r.  w  Słoninie (Biało-
ruś) w  rodzinie wojskowej. Syn Jana  
Chromińskiego i Marianny  Wró-
blewskiej.

                                         

Fotografie z roku 1948                                              i z roku 2007

 Sowieci, zgodnie z planem wytępie-
nia, mimo że Polacy głęboko w ser-
cach „zakopali toporki wojenne”, już 
we wrześniu 1939 rozpoczęli syste-
matyczną akcję zagłady biologicznej 
obywateli polskich wszystkich naro-
dowości, traktowanych jako „niepo-
prawne ofiary potencjalnego oporu i 
buntu”. Eksterminację obywateli pol-
skich przeprowadzali Sowieci rozma-
itymi metodami od pierwszych do 
ostatnich dni swego panowania, tj. nie 
tylko do 22 czerwca 1941, gdy napa-
dli na nich hitlerowcy, ale i po zajęciu 
terytorium Polski w 1945, a rękami 
członków PZPR-u po 1989 rok, rok 
zwycięstwa „Solidarności”. Do arse-
nału metod eksterminacji wchodziły  
pojedyncze lub grupowe egzekucje 
Polaków „od ręki”, tj. pod gołym nie-
bem w czasie wkraczania lub odwrotu 
wojsk, zaplanowane lub „przypadko-
we”  aresztowania przez „czujnych” 
komunistów, a następnie tajne egze-
kucje w więzieniach, wreszcie  zsyłki  
„na Sybir”, tj. do wszystkich zakaza-
nych i przeklętych przez Boga zakąt-
ków bezkresnego ZSRR, skąd tylko 
drobna część zesłańców wróciła. 
Większość zmarła w katuszach z nę-
dzy, zimna i głodu lub od kuli strażni-
ków, pogrzebana jak psy w niepo-
święconej ziemi. Cześć została tam  i 
do dziś cierpi katusze. Tak zginęło 
około trzech milionów Polaków i dru-
gie tyle polskich Ukraińców, Białoru-
sinów, Żydów, Niemców, Czechów, 
Cyganów etc. Trzeba obiektywnie 
przyznać, że eksterminacja obywateli 
polskich udała się Sowietom nie go-
rzej niż osławiona akcja „wyniszcze-
nia” hitlerowcom w ich „lagrach” z 
tym, że niemieckie piece kremacyjne 
równie skutecznie zastąpiły  piekielne 
rosyjskie mrozy Sybiru. Trudno tylko 
powiedzieć od kogo, od ludzi jakiej 
narodowości rozpoczęli Sowieci swą 
akcję wyniszczania znienawidzonych 
obywateli polskich, którzy znali inne 
życie  i nie ulegli łatwo kłamliwej pro-
pagandzie sowieckiej, i których uwa-
żano - i do dziś uważają nas - za Euro-
pejczyków (!). Pierwsi Żydzi, po 
zdobyciu wiarygodnych informacji 
od współwyznawców z ZSRR „o so-
wieckim systemie”, ukryli kosztow-
ności i towary, bo wiedzieli, że wkrót-
c e 
- po euforii „wyzwolenia” - zapanują 
terror, nędza i głód. Oni też pierwsi 
nauczyli się dyplomatycznie milczeć i 
chwalić Stalina. Wkrótce Ukraińcy 
przekonali się, że Sowieci nie dadzą 
im „Samostijnej  Ukrainy” (czyli nie-
podległej), lecz „wyzwolili ich z pań-
skiej polskiej niewoli” po to, by ich 
ujarzmić, a przez podstawionych lu-
dzi  „lud Ukrainy uchwalił we Lwo-
wie”, że pragnie przyłączyć się „do 
Radzieckiej Ukrainy”. Moskwa ła-
skawie zgodziła się i „przyjęła” Za-
chodnią Ukrainę do ZSRR, natomiast 
NKWD brutalnie zaczęło aresztować 
i „likwidować”, czyli mordować lub 
wywozić „samostijników” (tj. patrio-

tów-niepodległościowców)  w głąb 
Rosji na pewną śmierć. Sam widzia-
łem ukraińskich chłopów, których w 
biały dzień, na naszych oczach, może 
na postrach dla Ukraińców, traktowa-
no gorzej niż dzikie zwierzęta i wy-
wożono przykutych za ręce i nogi do 
wozów drabiniastych, na których 
transportowano ich (bez słomy!) dzie-
siątki kilometrów do punktów docelo-
wych. Obraz ukraińskiego chłopa, 
prowadzonego „po ludzku”, tj. przez 
sowieckiego „bojca” z nabitym kara-
binem i nałożonym „sztykiem” (ba-
gnetem), był rzeczą codzienną, tak że 
Ukraińcy ukuli ironiczny dowcip, 
oparty na grze słów: - Sowiet podpie-
ra go bagnetem, bo nie wierzy, że 
Ukrainiec może być „samostijny”, 
czyli że zdoła  sam   ustać  na nogach. 
Po euforii „wolnościowej” ludność 
ukraińską ogarnęło przerażenie i 
przygnębienie równe naszemu i wów-
czas zmieniło się nastawienie Ukraiń-
ców do Polaków. Zapewne obydwu 
stronom zaczęła wreszcie świtać idea 
sojuszu i współpracy celem walki ze 
wspólnym bezlitosnym wrogiem  w 
miejsce zgubnej plemiennej a nawet 
bratobójczej walki, bo w tamtych 
stronach większość ludności jest z 
sobą spokrewniona węzłami krwi i lu-
dzie obojga narodów porozumiewali 
się łatwo, a nawet mówili - niekiedy i 
pisali - poprawnie po polsku i po ukra-
ińsku. Niestety, niedojrzałość poli-
tyczna przywódców obydwu stron 
oraz szowinistyczna i obłudna propa-
ganda hitlerowska i sowiecka, żerują-
ca na zastarzałych urazach i uprzedze-
niach, doprowadziła do pogłębienia 
nienawiści i do strasznej rzezi ukraiń-
sko - polskiej w latach 1942-1945, 
tragicznej dla obydwu narodów, a ko-
rzystnej dla Rosji i dla Niemców. Pa-
miętam, jak - po powrocie ze wsi - 
dnia 18 września mój kolega szkolny, 
Sierioża Nazarewicz, Ukrainiec, 
zwrócił się do mnie po ukraińsku. Za-
bolało mnie to i zapytałem go po pol-
sku: - Dlaczego mówisz do mnie po 
ukraińsku ? - Bo teraz już mamy wol-
ną Ukrainę. Koniec z Polską ! W sześć 
tygodni później tenże Sierioża rozma-
wiał już ze mną po polsku, ale dla za-
chowania „kolorytu” kawały ludowe 
opowiadał mi po ukraińsku, jak np. o 
chłopie, Żydzie i władzy sowieckiej: 
„Idzie ukraiński chłop i ma na szyi  
pęta  kiełbasy, którą zajada wprost z 
szyi. Przechodzący partyjny Żyd pyta 
go:- Ty, Iwan, ty durnyj! Szczo ty ro-
bisz? (Co ty robisz?). - Polśkie jarmo 
dojidaju. (Polskie jarzmo dojadam). 
Matka Sierioży, która nie umiała po 
polsku, dodała mi komentarz: - Bo 
uże bilsze takoho jarma, znaczyt koł-
basy, ne bude! (Bo już więcej takiego 
jarzma, czyli kiełbasy, nie będzie). 
Myślałem wtedy, że to prowokacja, 
ale wkrótce przekonałem się, słysząc 
masę innych antysowieckich kawa-
łów ukraińskich, że „dzięki”  syste-
mowi stalinowskiemu  komunizm i 
ZSRR utraciły zaufanie i sympatię 
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"sowieckiego raju"
Karol Kosek                                           

 „Od wyzwolicieli zachowaj nas Panie”



www.ksi.kresy.info.pl                                                Kresowy Serwis Informacyjny                                       1 listopada  2012 - strona 11

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE
„mas ludowych”, które teraz zwróciły 
się bądź ku Polsce (garstka inteligen-
cji), bądź w stronę hitlerowskich Nie-
miec - ukraińscy nacjonaliści. Bolsze-
wicy stale głosili „antykapitalistyczny” 
slogan agitacyjny: - Narodu nie lzja 
abmanut’ ! czyli: Ludu nie można 
oszukać. Zapomnieli, że ten slogan 
zweryfikuje realne życie w ZSRR. 
Sam raz słyszałem, jak „nasz” chłop 
ukraiński, pijąc piwo z sołdatem, 
Ukraińcem spod Szepietówki, zakli-
nał go, by powiedział mu „czystą 
prawdę”: - Jak u was jest naprawdę? 
Jaka to włast¢ ? (władza, ustrój). Pod-
pity sołdat obejrzał się, czy nikt obcy 
nie słucha, i powiedział: - Nasza wła-
stć jest najlepsza na świecie! Z po-
czątku było ciężko.  Nawet  moi dwaj 
bracia umarli z głodu. Ale potem się 
poprawiło. I jest już dobrze. Jak w 
kołchozie był głód, to partia nam na-
wet  kartofle dawała. Już jest dobrze 
...” Ta pochwalna informacja przera-
ziła „naszego” ukraińskiego chłopa 
bardziej niż jakakolwiek antysowiec-
ka agitacja. To partia na Ukrainie daje 
chłopom  ziemniaki??!! W Polsce bra-
kowało chłopom  pieniędzy, ale na 
wsi ludzie dusili się od nadmiaru żyw-
ności, której nie miał kto kupić . Za-
ufanie do Sowietów podkopywała też 
nachalna i naiwna propaganda dobro-
bytu, istniejącego rzekomo w ZSRR. 
Z drugiej strony po kilku tygodniach 
„wolności i jedności”  zamknięto 
dawną granicę  polsko - sowiecką, 
jakby ziem wschodniej Polski  nie 
włączono do „Radzieckiej Ukrainy”. 
Nakazano nawet szoferom ciężaró-
wek  - pod przysięgą i na piśmie - nie 
opowiadać, co widzieli na Ukrainie 
sowieckiej, tj. nędzę i głód. Nie wolno 
też było kierowcom opowiadać so-
wieckim Ukraińcom o dobrobycie w 
byłej polskiej Ukrainie. „Ludziom so-
wieckim” kazano opowiadać  Ukraiń-
com po polskiej stronie o dobrobycie 
w ZSRR i chwalić, chwalić, i ... chwa-
lić! Ale  „narodu”, choć słuchał te 
kłamstwa, istotnie nie dało się oszu-
kać, szczególnie gdy „lud” miał pust-
ki w żołądku i widział puste półki 
sklepowe. Dlatego wzrastała lawino-
wo liczba niezadowolonych oraz ilość 
kawałów polityczno - gospodarczych 
w ramach antysowieckiej „szeptanej 
propagandy”. Do niezadowolonych 
należeli byli ziemianie, właściciele fa-
bryk, sklepów, warsztatów, którym w 
ciągu tygodni zabrano mienie i miej-
sca pracy. Ale to „reakcjoniści”. Wy-
właszczono zamożnych chłopów z 
ich ziemi, co wywołało bunty „kuła-
ków”, krwawo stłumione. Wyrzucano 
ludzi z domów i mieszkań i oddawano 
je  „swoim” z całym cudzym dobyt-
kiem. Odbierano ziemię byłym pol-
skim osadnikom wojskowym, zamy-
kano cerkwie i kościoły, przeciw 
czemu protestowali tylko „zacofani 
fanatycy” etc. Żadna władza nie lubi 
niezadowolonej opozycji. Systemy 
demokratyczne starają się pozyskać 
opozycję przez łagodzenie restrykcji, 
systemy totalitarne, szczególnie hitle-
rowski i sowiecki, zwiększają  repre-
sje,  by przeciwników „unicztożyt’, 
czyli zniszczyć, wytępić za pomocą 
więzień, egzekucji, obozów koncen-
tracyjnych i deportacji na Sybir, które 
równały się powolnej, okrutnej śmier-
ci. Od września 1939 jechali do obo-
zów i ginęli wszyscy, kolejno: polscy 
oficerowie i policjanci, ukraińscy „ku-
łacy” i „samostijnicy”, osadnicy cze-
scy i niemieccy, żydowscy „kapitali-
ści”. Potem jechały „eszełony”, czyli 
długie transporty   zwykłych szarych 
ludzi, których winą było tylko to, że 
chcieli być normalnymi ludźmi, a któ-
rych na całej Zachodniej Ukrainie, na 

Wołyniu, w moim Dubnie i na mojej 
ulicy Semidubskiej (dawna: Koszaro-
wa) ciężarówki sowieckie wyrywały  
n o c ą - zawsze - ze snu  i z wrzaskiem 
siepaczy: „Bystra! Bystra!” (szyb-
ko!), bo zawsze im się śpieszyło, wy-
woziły ofiary na stację do bydlęcych  
nieopalonych wagonów. Porywano i 
wtłaczano do wagonów ledwo ubra-
nych ludzi: dorosłych, mężczyzn, 
starców, kobiety ciężarne i dzieci, czę-
sto bez pożywienia, na „białe niedź-
wiedzie”. Zawsze nocą! Jak przestęp-
cy! Zawsze z wrzaskiem! Perfidnie, 
bo przeważnie w trzaskający mróz 
20o-40o poniżej zera!! Dlatego nie-
mowlęta i małe dzieci zamarzały już 
na stacjach wyjściowych, a starcy i 
kobiety w drodze - z braku ciepła, 
żywności i mleka! Matki wyrzucały 
zamarznięte niemowlęta przez okien-
ka wagonów. Całe szlaki z Polski na 
Sybir są wysłane zwłokami naszych 
dzieci i kobiet, zamarzłych w wago-
nach zimą 1939/40 i 1940/41. Czasem 
zamarzali w wagonach wszyscy!! 
Matka moja mówiła wówczas, że ten 
straszliwy, lecz bogaty  S y b i r  bę-
dzie chyba należał w przyszłości do 
Polski, bo został zdobyty przez trupy 
naszych dzieci, matek i ojców ... zu-
chwałe ofiary... Po pierwszych zasko-
czeniach ludzie trojga „wyzwolonych 
narodów"  byli już przygotowani „na 
wyjazd”: siedzieli spakowani na wor-
kach i walizkach, w których umiesz-
czali najpotrzebniejsze rzeczy: ciepłe 
ubrania, igły, nici, guziki, buty, sucha-
ry, smalec, suszone mięso etc. Zorga-
nizowani i „zawsze gotowi na wezwa-
nie Stalina i Partii!!”. Każda ofiara, 
każde dziecko nawet, miało przy łóż-
ku ciepłe ubranie i buty i wiedziało, 
który worek ma brać w rękę. Bardziej 
zagrożeni zanosili do mniej zagrożo-
nych znajomych rzeczy z prośbą o 
przechowanie i przysyłanie im za te 
rzeczy żywności na Sybir pod wska-
zany adres. U nas zostawiła część rze-
czy zaprzyjaźniona z nami rodzina 
sierżanta Kamińskiego. W dwa tygo-
dnie później już ich wywieziono, aż 
gdzieś nad Jenisej. I tam moja Matka 
wysyłała im paczki żywnościowe, do-
póki wszystkiego nie wysprzedała. 
Owa pani Kamińska była to osoba 
niezwykle prostoduszna, niewysoka, 
ale trochę „za ciężka”. Ważyła ponad 
80 kg. Skarżyła się nieraz mojej mat-
ce, „że nawet sama podłogi myje, a 
schudnąć nie może ani deka”. Z sybi-
ru już po kilku tygodniach przekazała 
nam radosną wiadomość: schudła o 
całe 30 kg !! Bez wysiłku z jej strony. 
Okazało się, że sowiecki system „od-
chudzania” działa błyskawicznie i 
niezawodnie! Dlaczego nas nie wy-
wieziono, nie ma na to żadnej racjo-
nalnej odpowiedzi. Wywieziono prze-
cież nawet naszych sąsiadów, ludzi 
mniej „winnych” niż my, nawet Ukra-
ińców, przedwojennych komunistów. 
Może czekano na powrót mojego 
Ojca? Nikt nie znał klucza „sowiec-
kiej sprawiedliwości”. Nasze ocalenie 
sprawiła chyba tylko Opatrzność po 
to, bym patrzał, widział i w przyszło-
ści dał świadectwo prawdzie. A wi-
działem i przeżywałem jako 16 - 
17-letni chłopak rzeczy dla mnie 
straszne. Bo my też byliśmy zagroże-
ni, nie raz, nie dwa. W mojej klasie 
VIII było nas w październiku 1939 
jeszcze 22 Polaków. W klasie IX - 
1940/41 - pozostało nas tylko troje: 
piękna Polka Danuta, kolega Tadeusz 
Tyszecki, sportowiec, i ja  - Lusiek, 
półsierota. Większość Polaków zosta-
ła wywieziona, część wystąpiła ze 
szkoły i poszła do ciężkiej pracy fi-
zycznej („czornaja rabota”) dla bez-
pieczeństwa i by zarobić na życie w 

„sowieckim raju”. Potem wywieziono 
Ukraińców „nacjonalistów”, bo za 
często chodzili do cerkwi. W grudniu 
1939  deportowano z klasy ośmioro 
dzieci zamożnych Żydów i znowu 
cztery ławki pozostały puste. Pozosta-
łe trzy uczennice żydowskie półgło-
sem płakały.  Nawet nauczycielka,  
żydowska komunistka, nie zdołała je 
przekonać, że „tam” im, tj. wywiezio-
nym, „będzie dobrze” (!). Polacy i 
Ukraińcy nie odważyli się nawet pła-
kać. Powiało grozą: nikt nie był pew-
ny dnia ani godziny. Nawet żydowski 
komunista. To wspólne zagrożenie 
zbliżało nas. Znikły między nami 
wszelkie antagonizmy. Ostrzegaliśmy 
się wzajemnie, wspomagali w nauce i 
ostrożnie chodzili do kościoła, cerkwi 
czy bożnicy. W styczniu 1940 r. nade-
szły listy od kolegi z zesłania, aż spod 
Archangielska. Napisał je jeden Żyd z 
klasy maturycznej, geniusz łaciński, 
do profesora z łaciny, Ukraińca Per-
horowicza  i do Żydów łacinników. W 
listach tych w języku rosyjskim autor 
wychwalał doskonałe warunki życia 
na zesłaniu, gdzie „nawet hodują po-
marańcze i cytryny”, ale w łacińskim 
tekście, niezrozumiałym dla cenzury, 
napisał o sytuacji zesłanych całą tra-
giczną prawdę, którą nam przekazali 
adresaci. Pod koniec roku szkolnego 
1939/40  doszły nas wieści, że we 
Włodzimierzu Wołyńskim jakaś nie-
miecka „Komisja" zabiera do Polski 
wszystkich „bieżeńców”, czyli  ucie-
kinierów wojennych, Polaków. Nie 
czekając na koniec roku szkolnego  i 
na świadectwo ukończenia VIII klasy 
wyjechaliśmy na początku czerwca 
1940 roku furmanką (z rzeczami) do 
owego Włodzimierza, oddalonego od 
Dubna około 120 km. Uciekaliśmy 
radośnie z „sowieckiego raju”. Matka 
moja, przezorna kobieta, zastrzegała 
sobie, że jeśli nie uda nam się przekro-
czyć granicy, to rezerwuje sobie  daw-
ny pokój u Maciochów w Ziukowie. 
Pogoda była przepiękna. Pojechali-
śmy na los szczęścia. Zamieszkaliśmy 
przy rodzinie żydowskiej, do której 
nasza dawna gospodyni, Żydówka 
Glicklisowa, dała nam list polecający, 
pisany po hebrajsku, jako ciotka do 
siostrzenicy Chany. Mąż Chany, Iza-
ak, był urzędnikiem i aktywistą ko-
munistycznym, lecz cała rodzina była 
bardzo religijna i wraz z dziadkami, 
wnukami i mężem odmawiała w piąt-
ki po południu- przy zasłoniętych 
oknach - półgłosem swoje modlitwy 
mojżeszowe. Widziałem to. W tym 
samym pokoju, ja, 16-letni chłopak, 
odmawiałem klęcząc rano i wieczór 
swoje katolickie pacierze. Chana i jej 
mąż Izaak przyjęli moją Matkę od 
razu, bo Glicklisowa wystawiła nam 
w liście zaszczytną opinię: „Jeśli nie 
masz ich gdzie położyć, to im daj łóż-
ko, a sama połóż się na podłodze”. 
Istotnie Matce  mojej gospodarze dali 
łóżko, a ja spałem na podłodze w po-
koju dziadków. Mieszkaliśmy we 
Włodzimierzu przez czerwiec i lipiec. 
Uczestniczyłem z synkami Chany na 
lekcjach języka hebrajskiego pod kie-
runkiem rabina. Tygodniami staliśmy 
w tłumie ludzi w kolejce, by dostać 
się do biura niemieckiej komisji, lecz 
było to niemożliwe. Prace komisji 
utrudniali bolszewicy. Do Włodzi-
mierza bowiem zamiast kilku tysięcy 
Polaków z zachodu zjechało się kilka-
dziesiąt tysięcy ludzi ze Wschodu, tj. 
Polaków, Ukraińców, Białorusinów 
oraz zwarta grupa ponad 15.000,- 
(piętnaście tysięcy)  Żydów,  którzy 
nie słuchając pogróżek Niemców i 
Rosjan - chcieli się  wydostać „z raju 
sowieckiego”. Woleli piekło hitlery-
zmu. Wówczas nikt jeszcze nie wie-

rzył propagandzie antyhitlerowskiej. 
Matka moja dawała spekulantom za 
doprowadzenie do stołu komisji: fu-
tro, lisa i rower. Za późno. Niemcy nie 
chcieli przyjąć Żydów. Sowieci pod 
pretekstem  „internacjonalizmu i hu-
manizmu” (!!) zerwali umowę. Komi-
sja niemiecka odjechała. Ludzi ogar-
nęła rozpacz. Sowieci ogłosili 
obłudnie, że komisja wróci za dwa 
tygodnie, trzeba tylko przygotować  
listy  zgodnie z wymaganiami Niem-
ców, by praca szła składnie i szybko. 
Istotnie, spisano dziesiątki tysięcy 
chętnych na wyjazd. Rubryk było 
mnóstwo, od daty i miejsca urodzenia 
po dokładny adres zamieszkania w 
ZSRR i we Włodzimierzu. Te ostatnie 
dane były dla Sowietów najważniej-
sze. Niektórzy ludzie wyczuli pułapkę 
i uciekli z Włodzimierza, nie zapisaw-
szy się. Ogromna większość - i my 
również - została i zapisała się. Pod 
koniec lipca przenieśliśmy się na ty-
dzień z domu Chanów (by zamarko-
wać nasz wyjazd dla bezpieczeństwa 
Chanów) do szopy zamożnego Ukra-
ińca, w innej dzielnicy miasta, gdzie 
mieszkały już dwie polskie rodziny: 
sierżanta Grudzińskiego i plutonowe-
go Stadnickiego - około dwunastu 
osób łącznie z dziećmi. My nocowali-
śmy tam niezameldowani. Matka, 
przeczuwając katastrofę, wróciła pie-
szo i furmankami (bilet na kolei kupo-
wać było niebezpiecznie) do Dubna i 
zgłosiła Maciochom, że wraca. W 
Dubnie doszła do matki straszna wia-
domość: NKWD wywozi na Sybir 
„bieżeńców”  z Włodzimierza ! Mat-
ka w ciągu dwu dni - pieszo, furman-
kami, samochodami - wróciła do 
mnie z Dubna - 120 km - i przybyła 
wieczorem około 20oo niemal w 
ostatniej chwili: wyczerpana, głodna i 
aż czarna od kurzu i przerażona. Wi-
działa jadących do miasta NKWD-
-ystów. Za radą znajomych Polaków 
opuściliśmy natychmiast ich szopę na 
dole i poszliśmy spać na górę do sto-
doły, przez którą przechodziło wejście 
na podwórze gospodarskie. Ledwie 
ułożyliśmy legowisko, rozległ się pod 
nami głośny płacz kobiet i dzieci. To 
przyszli NKWD-yści, ośmiu wyso-
kich zbrojnych drabów, którzy we-
dług adresu zabrali - jak jastrzębie pi-
sklęta - owe dwie polskie rodziny i 
odstawili je do „eszełonu”, czyli do 
transportu kolejowego (wagony by-
dlęce) - na Sybir. Na szczęście nie 
mieli ze sobą psa. Ja z Matką ukryli-
śmy się za snopkami słomy i przez 
szpary widzieliśmy z góry cały dra-
mat rodaków. Następnego dnia Matka 
udała się do Chanów, a ja zostałem w 
kuchni u gospodarzy Ukraińców. 
Ktoś z Rosjan, jakiś „czujny komuni-
sta”, doniósł, że w tym domu ukrywa 
się jeszcze dwoje Polaków. Około po-
łudnia przyszło po nas tylko sześciu 
NKWD-ystów i poszli prosto do szo-
py, gdy ja w kuchni gospodarza coś 
jadłem i ujrzałem swoją „śmierć". 
Gdy ostatni NKWD-ysta znikł za bra-
mą zagrody, gospodyni zawołała do 
mnie po polsku: „Uciekaj! Uciekaj! 
Szybko uciekaj! Przez drzwi, nie 
przez okno! Idź spokojnie”. Chwyci-
łem buty do ręki i wyszedłem na ulicę 
przez bramę, spokojnie jak kazała go-
spodyni. Na ulicy starannie zasznuro-
wałem obuwie i blady jak śmierć po-
szedłem przed siebie. Przed kościołem 
spotkałem Matkę, równie bladą i 
przerażoną. Polowano na Polaków, 
Żydów i Ukraińców w całym mieście. 
Oboje weszliśmy do świątyni, by po-
dziękować Stwórcy za dotychczaso-
we ocalenie. W owym czasie kościół, 
cerkiew i bożnica - to były ostatnie 
miejsca ratunku dla  CZŁOWIEKA,  

szczutego przez system i  NKWD. W 
chwilę po mojej ucieczce z kuchni 
przyszli tam NKWD-yści, a sowieccy 
lokatorzy donieśli im, że był tu polski 
chłopiec, którego gospodyni przecho-
wywała. Ukrainka oburzyła się i 
oświadczyła, że ów chłopiec to nie 
„bieżeniec”, lecz Polaczek, przygłu-
pek z sąsiedniej ulicy, którego nieraz 
karmiła i wyganiała. Moją Matkę oca-
lili Żydzi: Chana i jej mąż Izaak. Gdy 
Matka była u nich w domu, nadeszli 
NKWD-yści, by nas zabrać, bo tam 
byliśmy według listy zameldowani. 
Dziadek Abraham dojrzał NKWD-
-ystów przez okno i, nim nadeszli, po-
radził Matce, by poszła do ich ogrodu 
i pełła chwasty. Chana oraz Izaak 
twierdzili, że wyjechaliśmy przed kil-
ku dniami, a Matka ma obywatelstwo 
sowieckie. Gdy oficer NKWD nie 
wierzył, Izaak postawił się: „Ja jestem 
komunistą, służę partii i mówię praw-
dę! A ta kobieta w ogrodzie - to nasza 
„robotnica”, która okresowo poma-
ga”. Pod wieczór oboje zjawiliśmy się 
ostrożnie w domu Chanów. Nie wie-
dzieliśmy, jak dziękować zacnym Ży-
dom za ocalenie życia i wolności. 
Matka zapłaciła za nocleg i dała zada-
tek za furmankę do Dubna. O świcie 
wyjechaliśmy furmanką, którą zała-
twił Izaak. Uciekliśmy z miasta, oblę-
żonego przez co najmniej 3.000 (trzy 
tysiące) NKWD, milicji i wojska. 
Dwa razy zatrzymały nas poza mia-
stem posterunki wojskowe, ale Matka 
miała sowiecki „pasport” i tłumaczy-
ła, że wraca od rodziny do domu do 
Dubna. Przepuścili. Był to nowy cud 
Opatrzności. Tymczasem we Włodzi-
mierzu jeszcze przez kilka dni polo-
wały milicja, wojsko i NKWD na 
„bieżeńców” i załadowali nimi kilka 
„eszełonów”, tj. transportów pełnych 
zniewolonych ludzi, którym nawet 
wody i żywności nie można było po-
dać bezpiecznie. Tak zmaltretowa-
nych wywieziono na Sybir. Najwięcej 
Polaków. Na głód i okrutną śmierć. 
Wielu udusiło się  w drodze z braku 
wody, powietrza i od zaduchu. Zbrod-
ni stało się zadość. Niewielu z nich 
wróciło do Polski w latach 1945-
1947. Ta wielka ekspatriacja na prze-
łomie lipca - sierpnia 1940 roku dzie-
siątków tysięcy ludzi z Włodzimierza 
Wołyńskiego, ludzi spragnionych je-
dynie  odrobiny wolności, została za-
pewne przeoczona przez historyków. 
Ta deportacja jest to jeszcze jeden 
przykład wyrafinowanej szatańskiej 
zbrodni systemu sowieckiego. Prze-
cież ci niechciani przez ZSRR ludzie 
pragnęli tylko wyjechać, uwolnić od 
siebie „raj sowiecki” i może zginąć w 
hitlerowskich obozach śmierci, ale so-
wiecka bestia chciała ich zabić w 
swoich „łagrach”. Potwierdza tę tezę 
bezprawna deportacja  tysięcy Pola-
ków kresowych, którym udało się 
wcześniej wyjechać do Polski, a któ-
rych wywieźli Sowieci na Sybir już w 
latach 1944-1945 z terenów PRL-
-owskich (!) „jako swoich obywateli”. 
Spotkało to też mojego przyszłego te-
ścia, sędziego Kuczyńskiego, który w 
1944 wyjechał ze Lwowa i zamiesz-
kał spokojnie w Skawinie pod Krako-
wem. I tu dopadło go „wyzwolenie” 
przez Armię Czerwoną, a w lutym 
1945 NKWD (!!), aby wypełnić plan, 
deportowało go ze Skawiny na Sybir, 
aż za Ural, do obozu pod Świerdłow-
skiem, skąd wrócił do Polski w grud-
niu 1945, ale nie z ZSRR, tylko „z 
Niemiec”(!!), bowiem towarzysze 
przewieźli bezprawnie deportowa-
nych Polaków do Niemiec i stamtąd - 
dla zamaskowania bezprawia - z fał-
szywymi „dokumentami” 
wycieńczonych doszczętnie Polaków 
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wydali w ręce naszego UB jako 
„uwolnionych z hitlerowskich obo-
zów przez Armię Czerwoną”. Teść 
ofiarował swojej żonie - jako dowód 
sowieckiego oszustwa - pierścionek 
mosiężny, wykonany na zsyłce, z na-
pisami: Ural i 1945. Nie wiem nato-
miast, jak potoczyły się losy naszych 
znajomych z Dubna, wywiezionych 
na Sybir, jak: Kamińscy, Oleśkiewi-
cze czy Grudzińscy, gdyż z chwilą 
wybuchu wojny sowiecko - niemiec-
kiej urwała się nasza koresponden-
cja. Zachowały się jedynie listy Gru-
dzińskich do Matki, z którymi 
zaprzyjaźniliśmy się bliżej we Wło-
dzimierzu Wołyńskim. Matka wy-
mieniła z nimi adresy. Nam udało się 
w sierpniu 1940 zbiec przed NKWD, 
Grudzińscy wraz z tysiącami innych 
pojechali na Sybir. Razem z Oleśkie-
wiczami wywieziono ich aż do miej-
scowości Marikowka w okręgu 
Tomsk nad Tomem, dopływem Obu, 
obwód nowosybirski! Po kilku mie-
siącach w 1940 przyszły do Matki od 
Grudzińskich pierwsze listy na ad-
res: Dubno, ul. 17 Sieńtiabria (17 

Września) nr 122. Te listy zaginęły, 
ale zachowały się z kwietnia i maja 
1941 od pani Grudzińskiej, pisane na 
strasznym zeszytowym papierze li-
niowanym („tiedradi” za 12 kopie-
jek), w kopertach zrobionych z okła-
dek zeszytowych! Zachowały się też 
dwie urzędowe kartki pocztowe. Te 
„listy” pokazują całą nędzę i niedolę 
Polaków na zesłaniu oraz ich hart du-
cha! W liście z 18 kwietnia 1941 pani 
Grudzińska na czterech stronach wy-
lewnie dziękuje mojej Matce - szereg 
razy - „za takie dobre serce”, tj. że 
chciała odpisać i powiadamia ich, że 
wysłała do nich paczkę żywnościo-
wą (3 kwietnia). Mąż jej, były pluto-
nowy Władysław Grudziński (prze-
robiony przez Rosjan na: Władimir 
Grudinskij), już listem poleconym z 
19 marca 41 upoważnił Matkę do za-
rządzania ich rzeczami i mieniem w 
Dubnie, spieniężania i wysyłania na 
Sybir żywności, bo inni znajomi i są-
siedzi (Grudzińska wymienia ich na-
zwiska) tylko zagrabili ich mienie i 
żywność, nic nie piszą i nie przysyła-
ją. Na Wielkanoc (13  IV  1941) ze-

słańcy zebrali się w domu jednego 
Polaka, „zrobili sobie ołtarzyk i mo-
dlili się po cichu”, wierząc, że „Bozia 
ich nie opuści”: modlili się o zdro-
wie, o powrót do ... do ... i o przywró-
cenie państwa ( ...polskiego). „Bied-
ni jesteśmy, bo bez spowiedzi i 
Komunii”. „Wy jesteście szczęśliwi, 
bo możecie iść do świątyni”. Gru-
dzińska twierdzi, że „święta mieli 
dobre: bo byli zdrowi, mieli jedno 
jajko i cztery litry mleka na 4-osobo-
wą rodzinę”. Skąd tak dużo? Mąż 
Grudziński zarabiał w lesie za dzień 
pracy 4-5 rubli. Litr mleka czy kilo-
gram chleba kosztował do pięciu ru-
bli. Podobnie ziemniaki. Kilogram 
mięsa - 22-30 rubli. Pokarm tylko dla 
panów! Mąki, słoniny, kaszy grycza-
nej „nie kupi i za 50 rubli”. Prosi, by 
cukru im nie przysyłać, „bo bez cu-
kru można żyć”, zresztą  „myśmy już 
zapomnieli jak pić kawę czy herbatę 
z cukrem”, „te czasy chcemy zapo-
mnieć”, byle przeżyć. Grudzińska 
prosi o aspirynę na ból głowy, o róża-
niec, o mąkę, kaszę, mydło, słoninę, 
groch etc. Przeżywają z dnia na dzień 

dzięki sprzedaży prywatnych osobi-
stych rzeczy za pół darmo: letnie pal-
to, śniegowce, bieliznę męża, prze-
ścieradła, bluzki, serwetki czy 
chusteczki  po 2-3 ruble, czyli dwie 
chusteczki za litr mleka! W liście z 
26.IV.1941 Grudzińska powiadamia 
i wielokrotnie dziękuje „za tak dobre 
serce Pani”, bo 21 kwietnia otrzyma-
ła zapowiedzianą paczkę, która „szła 
tylko 14 dni”, ale ... „doszła w po-
rządku”: słonina, kasza, mydło, 
mąka i cukier, który „będzie na 
czas”. W ostatnim „liście”, chyba z 
27 maja, Grudzińska z niepokojem 
pyta, dlaczego Matka milczy, czy nie 
zachorowała, czy nie miała „nieprzy-
jemności przez złych ludzi”, których 
wymienia po nazwisku (Polacy). List 
ten chyba doszedł do Dubna na po-
czątku czerwca podobnie jak urzędo-
we powiadomienie z Marikowki, że 
paczkę odebrała osobiście pani Gru-
dzińska 21.IV.1941 r. Matka moja w 
tym czasie istotnie miała wiele kło-
potów „ze złymi ludźmi”, którzy nie 
chcieli nic oddać z mienia Grudziń-
skich na nową paczkę, chorowała, 

pracowała ciężko w tartaku sowiec-
kim i z trudem przeniosła się na ul. 
Szczorsa 21. Wkrótce potem wybu-
chła wojna sowiecko-niemiecka i 
wszelkie kontakty zostały przerwa-
ne, czasem na zawsze. My z matką w 
sierpniu 1940 roku po dwóch dniach 
jazdy z Włodzimierza do Dubna 
okrężną drogą (ok. 150 km) wrócili-
śmy do „sowieckiego raju”. Po kilku 
sierpniowych konsultacjach zdałem 
u Polaka, prof. Papużyńskiego, egza-
min uzupełniający z matematyki i 
przeszedłem do klasy IX bez świa-
dectwa z klasy VIII, o które bałem 
się dopominać jako „nienadiożnyj” 
(podejrzany) uciekinier. Pomógł mi 
znowu cud Opatrzności i ... „kocha-
ny” bałagan sowiecki.

Jest to fragment wspomnień autora: 
„Część I Okres okupacji sowiec-
kiej 1939 – 1941 Wybuch wojny i 
„m i s j a”. opublikowany za zgodą 
:Jerzego Koska. Więcej na : http://
www.karol.bielsko.opoka.org.pl/czI.
htm#_Toc87970833

Redakcja

/ Anna Kowalska-Kremzer z bratem Janem 
Kowalskim, 2004 r.

 
/  Janek i Ania, 1944 r.

Opowieść o życiu Anny Kowal-
skiej-Kremzer, która jako dziecko 
wraz z grupą około 700 polskich 
sierot przybyła do Nowej Zelandii 
w 1944 roku. Daleka i tragiczna 
była to droga nim dotarła do tej 
szczęśliwej wyspy. Anna urodziła 
się w 1929 roku w Krakowie w ro-
dzinie inteligenckiej. Ojciec Seba-
stian Kowalski był legionistą Józefa 
Piłsudskiego, mama Maria zajmo-
wała się prowadzeniem domu, wy-

chowywaniem trójki dzieci: Ani, 
Janka i Rozalki. Jak wielu Piłsud-
czyków osiedlili się na Kresach 
Wschodnich. Mieszkali w okolicach 
Równego. Rodzina Sebastiana i Ma-
rii Kowalskich żyli spokojnie i 
szczęśliwie. Dzieci wychowywane 
były we wzajemnej miłości, patrio-
tyźmie i głębokich przekonaniach 
religijnych. Przyszła wojna 1939 
roku. Gdy tamte tereny zajęli So-
wieci, nastąpiły represje w stosunku 
do Polaków - a szczególnie do inte-
ligencji, byłych Piłsudczyków. Bez 
cienia litości wypędzano ich z do-
mów, ładowano w pociągi towaro-
we i wysyłano w „podróż bez bile-
tu" na daleką Syberię. Kowalscy 
wraz z trójką dzieci 10 lutego 1940 
roku pożegnali na zawsze ojczysty 
kraj. Tym samym co oni pociągiem 
jechał ich kuzyn z rodziną. Podróż 
w nieznane trwała cztery tygodnie, a 
zima 1940 roku była bardzo mroź-
na. W starych towarowych wago-
nach hulał wiatr i przenikające zim-
no. Kiedy dotarli do miejscowości 
Kotłas okazało się, że to nie koniec 
tej morderczej drogi. Należało do-
stać się do posiołka Siemierycna, 
jechali lichymi saniami i szli pieszo. 
Na miejscu umieszczono ich w ba-
raku i zaraz na drugi dzień rodzice 
musieli iść do wyrębu lasu. Praco-
wali ciężko - ponad siły. Anna, która 
w tym czasie miała 10 lat zatrudnio-
na była jako pomocnik zduna. Każ-
dy musiał harować, aby dostać ksią-
żeczkę żywnościową na 800 
gramów czarnego wilgotnego chle-
ba. Jeśli ktoś miał jakieś pieniądze 
uzyskane ze sprzedaży osobistych 
rzeczy - mógł kupić zupę z rybich 
łbów i bliny. Po dwóch miesiącach 
rodzinę Kowalskich przeniesiono 
do opuszczonego budynku stacji ko-
lejowej. Zmorą dni i nocy okazały 
się pluskwy i inne robactwo. Ciężka 
praca, głodowe porcje jedzenia wy-
czerpywały ludzi z dnia na dzień, 
powodowały choroby i śmierć. U 
Kowalskich najpierw ciężko zacho-

rowała mama. Po trzech tygodniach 
zmarła 14 października 1940 r.. 
Ojca w tym czasie nie było w domu. 
Dziesięcioletnia Anka zrozpaczona 
myła twarz matki, szykowała ją na 
tę ostatnią już drogę tułaczego ży-
cia. Modliła się gorąco o siły do 
przetrwania tych ciężkich, bole-
snych dni. Po śmierci mamy ksiądz 
z Polski przysłał im paczkę, po któ-
rą trzeba było iść kilka kilometrów. 
Poszła Anka. Wyczerpana głodem z 
trudem pokonywała daleką drogę. 
Na skutek długotrwałego niedoboru 
witaminy A, cierpiała na kurzą śle-
potę.Młodsze rodzeństwo - Janek i 
Rozalka - chodziło do rosyjskiej 
szkoły w posiołku. Najpierw zacho-
rowała Rozalka. Chorowała krótko. 
Wysoka gorączka, brak leków spo-
wodowały jej śmierć. Ojciec sam 
wykopał dół w zamarzniętej ziemi. 
Sąsiad zbił pudło z jakichś desek i 
tak najmłodsze dziecko rodziny Ko-
walskich dołączyło do zmarłej mat-
ki. W posiołku tym mieszkało około 
30 polskich rodzin. Najgorsze było 
poczucie beznadziejności, bo mó-
wiono im, że pozostaną tu na za-
wsze. A tymczasem przepędzano 
ich z miejsca na miejsce aż dotarli 
do Uzbekistanu. Tutaj pracowali 
przy zbiorze bawełny. Mieszkali w 
kurnej chacie razem z innymi ludź-
mi. Za pracę otrzymywali zupę i ka-
wałek chleba, a czasami troszeczkę 
oliwy i mąki. Ojciec dodatkowo za-
czął naprawiać buty Uzbekom, za 
co dostawali trochę jedzenia. Póź-
niej przenieśli ich do drugiego po-
siołka, gdzie musieli pracować przy 
wykopach ziemnych. Tam był 
okropny głód. Miejscowa ludność 
bardzo biedna też głodowała. Pew-
nego dnia dowiedzieli się o tworze-
niu polskiego wojska w Rosji. Oj-
ciec udał się na poszukiwanie. 
Wrócił i przyniósł bochenek chleba 
oraz wiadomość, że wyruszają do 
polskiego wojska do Aszchabadu. 
Dotarli tam. Ojciec zgłosił się, ale 
ponieważ był chory nie przyjęli go. 

Mogli jednak czekać na transport do 
Pahlevi. Po pewnym czasie załado-
wano ich na statek w Krasnowodsku 
i stąd przez Morze Kaspijskie przy-
byli do Pahlevi. Tutaj czekała ich 
kwarantanna - przebywali w namio-
tach wystawionych na plaży. Wtedy 
to Ankę i jej brata Janka rozdzielono 
z ojcem, który ciężko zachorował. 
Po odbyciu kwarantanny dzieci za-
częły szukać ojca. Chodziły od szpi-
tala do szpitala. Kiedy wreszcie go 
znalazły był bardzo chory i oczywi-
ście nie mógł się nimi zaopiekować. 
Janek i Ania znaleźli się w sierociń-
cu, skąd po kilku dniach zabrano ich 
do ośrodka w Teheranie. W tym cza-
sie Anka zachorowała i nie mogła 
odwiedzać ojca w szpitalu, odwie-
dzał go Janek. Z Teheranu rodzeń-
stwo odwieziono do sierocińca w 
Istfahanie. Wtedy właśnie zmarł ich 
ojciec. Na gościnnej perskiej ziemi 
zakończył swoją tułaczkę. Dzieci 
zostały same. Umieszczono je w 
sierocińcu w Isfahamie. Tutaj znala-
zły mieszkanie, godziwe warunki 
bytu, nauki. Nadszedł rok 1944 - 
rok, kiedy stopniowo następowały 
wyjazdy polskich tułaczy do róż-
nych krajów świata. W październiku 
1944 r. Ania i Janek Kowalscy wraz 
z dużym transportem polskich sierot 
znowu udawali się w nieznane krań-
ce świata - do Nowej Zelandii. Po-
dróż zaczęli towarowym statkiem 
angielskim, którym dopłynęli do 
Bombaju. Tutaj dzieci wraz z opie-
kunami - około 80 osób personelu – 
przeniesiono na duży statek amery-
kański „Generał Randal". Ten okręt 
dowiózł ich szczęśliwie do Welling-
ton - stolicy Nowej Zelandii. Było 
to 1 listopada 1944 roku, piękny, 
słoneczny dzień, soczysta zieleń 
wróżyły lepszą przyszłość. Na po-
kładzie statku powitał ich premier 
Nowej Zelandii Peter Fraser. To 
właśnie on, Peter Fraser, zaprosił 
polskie dzieci do swojego kraju. 
Dowiedział się o ich tragicznym lo-
sie od polskiego konsula K. Wodzic-

kiego. W porcie witały Polaków tłu-
my ludzi. Niektórzy powiewali 
biało-czerwonymi proporczykami. 
Na początek zakwaterowano przy-
byszów w barakach, ale były tu go-
dziwe warunki życia. Zorganizowa-
no polskie szkoły, zadbano również 
o naukę języka angielskiego, bo 
przecież ta ziemia miała stać się 
nową ojczyzną. Polscy nauczyciele 
czuwali, aby dzieci zachowały język 
rodzinny, religię, tradycje. Anna 
Kowalska szczególnie serdecznie 
wspomina dwie nauczycielki - sio-
stry Urszulanki – Marię Aleksan-
drowicz i Imeldę Tobolską, a także 
księdza Michała Wilniewczyca.            
Dla lepszych warunków, szybszego 
adaptowania się w nowym środowi-
sku, opanowania języka angielskie-
go rodziny nowozelandzkie przyj-
mowały do swoich domów polskie 
sieroty. Anna zamieszkała w rodzi-
nie lekarza. Byli małżeństwem bez-
dzietnym i bardzo pokochali mło-
dziutką Polkę - zresztą z 
wzajemnością. Niestety, była u nich 
tylko rok. Po ich wyjeździe z Nowej 
Zelandii przyjęli ją inni, także życz-
liwi ludzie. Należy podkreślić, że 
Ania nie traciła czasu. Uczyła się. 
Najpierw w angielskiej szkole uzy-
skała małą maturę, a potem dużą. 
Mieszkając przy rodzinie przyjaciół 
doceniała ich dobroć, mimo to 
chciała jednak jak najszybciej usa-
modzielnić się. Po skończeniu szko-
ły pracowała w biurze sklepu. Po-
znała nowych ludzi, którzy pomogli 
jej znaleźć pracę w banku i mieszka-
nie. Pewnego razu otrzymała list od 
Polaka z Tasmanii -  nazywał się J. 
Kremzer. Był zdemobilizowanym 
żołnierzem. Korespondowali przez 
trzy lata. Widocznie byli sobie prze-
znaczeni, bo kiedy przyjechał do 
Nowej Zelandii na urlop, zaręczyli 
się. Anna miała wtedy 21 lat. Potem 
był ślub w pięknej katedrze w Auc-
kland, połączył ich małżeństwem 
polski ksiądz. Po ślubie wyjechali 
na Tasmanię do Hobart. I znowu 

1 listopada 1944 roku, piękny, słoneczny dzień, 
wróżył lepszą przyszłość
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trzeba było wrastać w nowe warun-
ki, ale teraz Anna miała już oparcie 
w mężu. Na świat przyszły dzieci. 
Tak jak kiedyś w jej rodzinie: trójka: 
syn Edward, córki Basia i Ala. Zaję-
ła się więc z całym oddaniem swoją 
rodziną. Wpajała dzieciom to co 
najwartościowsze, a przede wszyst-
kim polskość, zdrowe zasady moral-
ne. Kiedy odchowała dzieci, podjęła 
pracę w banku w Hobart, gdzie pra-
cowała do 1986 roku. W 1975 roku 
- zmarł jej mąż. Odszedł nagle, na 
zawał serca. Dzieci były już doro-
słe. Skończyły edukację. Usamo-
dzielniły się, założyły własne rodzi-

ny, z Polakami. Z domu rodziców 
wyniosły znajomość języka polskie-
go, co przekazały również swoim 
dzieciom. Anna ma troje wnucząt. 
Jedna z wnuczek - 27-letnia Kasia - 
będąc na wakacjach w Polsce - za-
chwyciła się i pokochała kraj swo-
ich dziadków. W tym roku też tam 
jedzie - postanowiła zostać tłumacz-
ką polsko-angielską. Początkowo 
Anna nie udzielała się społecznie. 
Zajęta domem, rodziną niewiele 
miała wolnego czasu. Pod koniec lat 
sześćdziesiątych postanowiła jed-
nak włączyć się aktywniej w życie 
tasmańskiej Polonii. Najpierw wstą-

piła do miejscowego Koła Polek, 
gdzie została skarbnikiem. Potem 
przez 20 lat w Zarządzie Związku 
Polaków pełniła różne funkcje. W 
1985 roku zaczęła pracę społeczną 
w Komitecie Kościelnym i trwa to 
do dziś. Udziela się także w opiece 
społecznej, pomagając ludziom bę-
dącym w potrzebie. Należy dodać, 
że Anna nie tylko pięknie i popraw-
nie mówi po polsku, ale także bar-
dzo dobrze pisze. A zatem umiejęt-
ności buchalteryjne i świetne 
władanie dwoma językami dobrze 
służą pracy społecznej. W ubiegłym 
roku w Nowej Zelandii odbył się 

wielki Jubileuszowy Zjazd Sybira-
ków z okazji 60-lecia osiedlenia się 
polskich sierot w tym kraju. Zjecha-
li z różnych zakątków świata, spo-
tkali się po latach jak jedna ogrom-
na, wspaniała rodzina. Przez kilka 
dni świętowali, cieszyli się sobą. 
Brat Anny, Janek Kowalski, w dal-
szym ciągu mieszka w Nowej Ze-
landii. Są ze sobą w częstych kon-
taktach. W Polsce była kilka razy. 
Odwiedziła swoją dawną nauczy-
cielkę siostrę Aleksandrowicz. 
Mieszkała przez kilka dni w zaciszu 
jej klasztoru. To było serdeczne spo-
tkanie. Cieszyły się sobą, wspomi-

nały przeżyte dni. Tasmania, Hobart 
stały się przystanią życiową dla 
Anny Kowalskiej-Kremzer. Ma tu-
taj dom i ogród, a w ogrodzie mnó-
stwo konwalii, które wiosną tworzą 
biały pachnący kobierzec i przypo-
minają jej rodzinne strony.
Od redakcji: przedstawione  losy 
naszej rodaczki  spisała i opubli-
kowała  Jadwiga Korczyńska w ar-
tykule „ Z Kresów Wschodnich na 
Tasmanię”.
 http://przeglad.australink.pl/pano-
rama/artykuly/kresy.php

Tekst autorstwa Emilii Nieciec-
kiej, udostępniony przez Miro-
sława Reszko, opracowanie dla 
KSI Maciej Prażmo.

Mirosław Reszko, Zimna Woda, 19-
10-2007 roku:
 „My walczyliśmy, wy pracujcie …”

Mirosław Reszko – pseudonim 
„Żbik”, żołnierz Armii Krajowej 
na Wileńszczyźnie

Część I. 
Mirosław Reszko urodził się 5 maja 
1928r w folwarku Mariampol, para-
fia Konwaliszki, w województwie 
nowogródzkim, w powiecie Lida, 
niedaleko Wilna. Jego ojciec Marian 
był lekarzem medycyny, matka zaś 
Maria z domu Kiersnowska zajmo-
wała się domem. Miał dwie siostry, 
które również były członkiniami 
Armii Krajowej, jako łączniczki i 
sanitariuszki, Barbarę pseudonim 
„Bajka” i Hannę pseudonim „Bra-
tek”. Ojciec zmarł w 1934 roku na 
gruźlicę, gdy Mirosław miał 6 lat. 
Od tego czasu rodziną Reszko zaj-
mowało się rodzeństwo jego mamy 
Anny – dwaj bracia oraz siostra. 
Jeden z braci Tadeusz Kiersnowski, 
był adwokatem w Wilnie i posiadał 
majątek ziemski w Podweryszkach, 
gdzie w późniejszym czasie, już po 
wybuchu II wojny, Mirosław za-
mieszkał i właśnie tam zaczęła się 
jego współpraca z Armią Krajową.
W pierwszej fazie wojny, w roku 
1939, kiedy wojska radzieckie 
wkroczyły na teren Wileńszczyzny, 
zaczęły się masowe aresztowania, 
deportacje oraz wywózki w głąb 
Związku Radzieckiego. Właścicie-
le ziemscy, w tym czasie nie mieli 

możliwości pozostania w swoich 
majątkach, byli wywożeni do koł-
chozów. Brat pani Anny Reszko – 
Tadeusz Kiersnowski – został aresz-
towany w 1940r., trafił do wiezienia 
na Łukiszkach, stąd został wywie-
ziony na odległe obszary ZSRR. W 
roku 1944 dostał się do armii Ander-
sa, dzięki czemu ostatecznie udało 
mu się wyjechać na terytorium An-
glii, gdzie został już na stałe. Jego 
majątek, gdy Niemcy w 1941 roku 
zaatakowali Związek Radziecki i 
opanowali tereny Wileńszczyzny, 
został zwrócony rodzinie w formie 
pieczy administracyjnej. Polegało to 
na tym, iż majątkiem tym zarządzał 
brat Tadeusza – Gustaw. Mieszkał 
on w domku – leśniczówce, poło-
żonej w głębi lasu, daleko od szos 
i dróg, rzadko nawiedzanym przez 
patrole niemieckie czy też litewskie. 
Było to idealne miejsce na ukrywa-
nie zakonspirowanych działaczy Ar-
mii Krajowej.  W okolicy tej miesz-
kał Stanisław Szabunia pseudonim 
„Licho”, porucznik Wojska Polskie-
go – został wyznaczony dowódcą 
kompanii w batalionie Mirosława. 
Był odpowiedzialny za organizację, 
zaprzysięganie nowych działaczy. 
Przysięgę składał też przed nimi 
m.in. Mirosław.
Na przełomie sierpnia – września 
1942 roku Mirosław trafił pod opie-
kę swojego wuja Gustawa. Praco-
wał w jego majątku, jako „robotnik 
do wszystkiego”, jak sam to określa. 
Pomagał w przygotowaniu drew-
na na opał oraz wszelkich pracach 
wykonywanych i związanych z pro-
wadzeniem gospodarstwa. W tym 
właśnie czasie rozpoczęła się jego 
wspólnota konspiracyjna z żołnie-
rzami Armii Krajowej. Dwaj kuzy-
ni – Jerzy i Ryszard Kiersnowscy, 
którzy byli od niego starsi o 3 i 5 
lat, od samego początku formowa-
nia się szeregów Armii Krajowej 
należeli do jej struktur, podobnie 
jak większość ich znajomych, są-
siadów i przyjaciół. Dzięki temu 
Mirosław trafił do tego środowi-
ska, pomimo młodego wieku, gdyż 
w tamtym czasie miał zaledwie 14 
lat.  W związku z tym nie mógł być 
zaprzysiężony, aczkolwiek działał 
jako łącznik pomiędzy zakonspiro-
waną siatka Armii Krajowej działa-
jąca na tamtym terenie w różnych 

miejscowościach. Przewoził broń, 
ulotki oraz różne utajnione informa-
cje. Ruch oporu w Wileńszczyźnie 
narodził się w spontaniczny sposób. 
Początkowo tworzyły się niewielkie 
grupki, które kolportowały odezwy, 
informacje, komunikaty czy ulotki. 
W trakcie upływu czasu rodziły się 
większe ugrupowania konspiracyj-
ne państwa podziemnego. W pierw-
szym okresie grupki te włączyły 
się w ruch Służby Zwycięstwu Pol-
ski, który to z kolei w 1940 roku 
przekształcił się w Związek Walki 
Zbrojnej, dwa lata później zmienio-
no jego nazwę na Armię Krajową.
Armia Krajowa na terenach Wi-
leńszczyzny – jak wspomina Miro-
sław – stworzona był wyłącznie z 
osób, które z własnej, nieprzymu-
szonej woli chciały walczyć w jej 
szeregach. Nie było mowy o jakim-
kolwiek werbowaniu czy zmuszaniu 
- każda osoba działająca w Armii 
Krajowej była ochotnikiem. Często 
odbywało się to tak, że kolega wcią-
gał kolegę, sąsiad – sąsiada, brat – 
brata. Wszystko jednak odbywało 
się w głębokiej konspiracji, gdyż 
zarówno Niemcy, Rosjanie, jak i Li-
twini byli wrogo nastawieni wobec 
oporu Polaków.
W tym czasie na terenie Wileńsz-
czyzny, począwszy od północy od 
łotewskiej granicy poprzez Wilno, 
Nowogródczyznę, Polesie, Wołyń 
kończąc na Podolu, istniała wyłącz-
nie jedna podziemna organizacja, 
która była Armią Krajową. Nie było 
żadnych innych ugrupowań wojsko-
wych, takich jak Armia Ludowa, czy 
Narodowe Siły Zbrojne, które wy-
stępowały na innych obszarach kra-
ju.  W początkowym okresie swojej 
działalności w Armii Krajowej, Mi-
rosław Reszko pracował w łączno-
ści, jak również ze swoimi współto-
warzyszami został przeszkolony z 
wiedzy na temat broni oraz pomagał 
ją zdobywać.  Nie było to łatwe za-
danie, gdyż oręż posiadali jedynie 
byli żołnierze polscy zamieszkują-
cy tereny Wileńszczyzny, którzy po 
1939 roku ją ukrywali. 
W swej strukturze Armia Krajowa 
zawierała komórkę wywiadowczą, 
której funkcjonowanie opierało się 
na działalności zaprzysiężonych 
członków mieszkających w wielu 
miasteczkach oraz większych oko-

licznych wsiach. Byli oni źródłem 
informacji o miejscach, w których 
znajdowały się oddziały niemieckie, 
a także o ich uzbrojeniu i liczebności. 
Miało to na celu ułatwienie zdobywa-
nia nowego uzbrojenia przez oddziały 
polskie. Wstępowanie do siatki wy-
wiadowczej łączyło się  z wielkim ry-
zykiem – groziła za to natychmiasto-
wa kara śmierci przez rozstrzelanie, 
nie tylko dla członka siatki, ale także 
dla całej jego rodziny. 
Szkolenie nowych żołnierzy Ar-
mii Krajowej miało na celu przed 
wszystkim zapoznanie z rodzajami 
broni oraz jej obsługą. Jak już wyżej 
wspomniano broń był zdobywana od 
byłych polskich żołnierzy, bądź też 
po rozbrojeniu przez Polaków rosyj-
skich czy niemieckich oddziałów. Na 
terenie centralnej Polski zdarzały się 
zrzuty broni, dla polskich partyzan-
tów, jednak na terenach Wileńszczy-
zny sytuacje takie nie miały miejsca. 
Młodzi ludzie musieli więc nauczyć 
się obsługi broni polskiej, rosyjskiej 
i niemieckiej. 
Polskie Państwo Podziemne organi-
zował na ternie Wilna i okolicznych 
miejscowości całe życie społeczne: 
oświatę, która rozwijała się w kon-
spiracji, w prywatnych domach; 
pomoc dla rodzin żołnierzy pole-
głych w walce, które często zosta-
wały często bez środków do życia, 
etc. Polskość w każdym aspekcie 

była tłumiona przez władze nie-
mieckie lub przez Litwinów współ-
pracujących z Niemcami. Naród 
Litewski od samego początku był 
wrogo nastawiony do Polsków za-
mieszkujących Wileńszczyznę. Po-
wstała Republika Litewska. Litwini 
traktowali Wilno, jak swoją stolicę, 
pomimo iż zamieszkiwało go w  
większości społeczeństwo polskie. 
Mirosław wspomina, iż nazwy w ję-
zyku polskim w dużej części zostały 
przekształcone. Masowo zwalniano 
Polaków pracujących, np. w apara-
cie administracji, z powodu niezna-
jomości języka litewskiego.
W 1943 roku zaczęły formować się 
bojowe grupy partyzanckie Armii 
Krajowej. Były to początkowo gru-
py niewielkie składające się z 15-30 
osób, napadające na małe posterun-
ki niemieckie, czy stacje kolejowe. 
Partyzanci byli uzbrojeni, a zatem 
często dochodziło w trakcie takich 
akcji do wymiany ognia , nierzadko 
z ofiarami w ludziach.  Dzięki takim 
działaniom partyzanci zdobywa-
li wyposażenie wojskowe – broń, 
amunicję, mundury. Niemcy, któ-
rym udało się przeżyć taki napad, 
byli puszczani wolno. 
Inaczej traktowano konfidentów – 
Polaków. Sądy Polskiego Państwa 
Podziemnego, w większości przy-
padków skazywały takich ludzi na 
śmierć, a wyroki wykonywali wy-

Mirosław Reszko – pseudonim „Żbik”,
żołnierz Armii Krajowej 
na Wileńszczyźnie
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brani członkowie Armii Krajowej. 
Sposobów, w jakich dokonywano 
egzekucji było kilka. Złapany kon-
fident prowadzony był przed żołnie-
rzy, którzy mieli go pozbawić życia, 
natomiast tylko jeden z nich strzelał 
ostrą amunicją – reszta uzbrojo-
na była w ślepe naboje, a potem w 
chwili oddania strzału, nikt do koń-
ca nie wiedział, kto faktycznie zabił. 
„Chodziło o to, żeby żaden z pluto-
nu czy z grupy strzelającej nie miał 
przekonania, że to on odebrał życie 
temu człowiekowi”.
Mirosław pamięta jedna z takich hi-

storii. W okolicznej wsi, niedaleko 
której stacjonowała jego jednostka, 
jeden z ich zaufanych ludzi doniósł, 
iż pewien gospodarz, trzydziestopa-
roletni mężczyzna, często spotyka 
się z członkami sowieckiej party-
zantki, nie wiadomo w jakim celu. 
Gospodarz ten, którego nazwiska 
Mirosław nie pamięta, został ujęty 
przez żandarmerię Armii Krajo-
wej. Zażądano by ten wyjawił, ja-
kie informacje przekazał siłom so-
wieckim. Niestety rolnik odmówił 
współpracy, więc żołnierze zostali 
zmuszeni do użycia wobec niego 
środków przymusu. Położono go 
wzdłuż na drewnianej ławeczce, z 
wyciągniętymi rękoma oraz noga-
mi, na których usiedli żandarmi. Z 
obu stron był bity po całym ciele i 
twarzy stalowymi prętami, nahaj-
kami do koni. Kiedy przesłuchanie 
dało oczekiwany efekt, pojmany 
został skazany wyrokiem Sądu Woj-
skowego Polskiego Państwa Pod-
ziemnego na śmierć przez rozstrze-
lanie. Wyrok wykonał samodzielnie 
wachmistrz żandarmerii, który kilka 
miesięcy wcześniej był rolnikiem. 
Po przywiezieniu swego zboża z 
młyna zastał gospodarstwo kom-
pletnie spalone, a rodzinę zamor-
dowana przez Sowietów. Nazwiska 
tego człowieka Mirosław już nie 
pamięta. „Mścił się to pewne” – tak 
go wspomina.
 W czasie, kiedy na terenie Wi-
leńszczyzny stacjonowali Niemcy, 
w puszczy Rudnickiej, ukrywali się 
partyzanci sowieccy. Wykopali oni 
ziemianki wyłożone drewniany-
mi belami i w ten właśnie sposób, 
kilka tysięcy partyzantów czeka-
ło na decyzje podejmowane przez 
swoich dowódców. Byli dobrze 
uzbrojeni, gdyż Sowieci regular-
nie robili zrzuty broni i amunicji 
na te tereny. Nagminne stały się 
rabunki sąsiednich wsi – żołnierze 
nie mieli ciepłych ubrań, lekarstw 
ani pożywienia. Rabowano zapasy 
żywności, zwierzęta, kożuchy, koł-
dry, wszystko co się tylko dało, na 
dodatek bezmyślnie palono i nisz-
czono budynki. To był główny po-
wód, dla którego partyzanci Armii 
Krajowej zwalczali sowieckie bo-
jówki, broniąc miejscowa ludność 
przed napadami. Gospodarstwa 
chronione przez polskich żołnie-
rzy z wdzięcznością dzieliły się  z 
nimi wszystkim czym tylko mo-

gły. Reszko po latach wspomina, 
jak tego typu przyjazne nastawie-
nie de facto  ratowało życie jemu 
i jego współtowarzyszom.  Żołnie-
rze chcieli płacić miejscowym za 
otrzymywane towary, ale w więk-
szości przypadków nikt nie chciał 
przyjmować pieniędzy tłumacząc, 
że i tak w wszystkie towary musieli 
by oddać Niemcom. Ci z kolei bali 
się zapuszczać na tereny opanowa-
ne przez Polaków. Miejscowa lud-
ność udzielała żołnierzom wsparcia 
nie tylko materialnego, ale była też 
nieocenionym źródłem informacji 

o miejscu stacjonowania wrogich 
Polakom oddziałów. 
W czasie szkolenia i przygotowań 
Mirosława do wstąpienia w sze-
regi Armii Krajowej, pomagał on 
w zdobyciu i gromadzeniu leków, 
bandaży i innych produktów użyt-
ku medycznego, które często trze-
ba było wykradać. W wieku 16 lat, 
jego bezpośredni dowódcy podjęli 
decyzje, że powinien zostać, pełno-
prawnym członkiem i działaczem 
Armii Krajowej. Jednak ze wzglę-
du na młody wiek, do zaprzysięże-
nia potrzebna była pisemna zgoda 
matki Mirosława. W tym celu udał 
się do Wilna, do swojego rodzinne-
go domu. Pani Anna podjęła trudna 
decyzję i wyraziła zgodę. W zimie 
1943 roku w Starych Bieniako-
niach w domu pana Witolda Goli-
monta, Mirosław został zaprzysię-
żony przez porucznika Stanisława 
Szabunię ps. „Licho”, w towarzy-
stwie swoich dwóch starszych ku-
zynów: Ryszarda Kiersnowskiego 
ps. „Puchacz” oraz Jerzego Kier-
snowskiego ps. „Kobuz” i przyjął 
pseudonim „Żbik”. Przez Wielka-
nocą 1944 roku trafił do bojówek 
partyzanckich Armii Krajowej. 
Przemieszczali się od wsi do wsi, 
gdyż nigdzie nie mogli przebywać 
zbyt długo. Ciągła zmiana miejsc 
służyła przede wszystkim temu, 
aby o ich pobycie nie dowiedziała 

się żadna wroga jednostka sił so-
wieckich lub niemieckich. 
W początkowych miesiącach po 
zaprzysiężeniu Mirosław był człon-
kiem 19-stej Dywizji 5 batalionu 
77-mego pułku piechoty 3-ciego 
plutonu 3-ciej kompanii pod do-
wództwem porucznika Jana Bobina 
ps. „Kalina”.  Dowództwo całego 
batalionu powierzono kapitanowi 
Stanisławowi Truszkowskiemu ps. 
„Sztromer”. W skład organizacji 
Armii Krajowej na Nowogródczyź-
nie w tamtym czasie wchodziły trzy 
kompanie piechoty, kompania sape-
rów, pluton żandarmerii, pluton ro-
werzystów i drużyna zwiadowców 
konnych, razem ok. 400 osób. W 
późniejszym czasie Mirosław zna-
lazł się w zwiadzie konnym. Udało 
mu się tam dostać dlatego, że już 
od najmłodszych lat, gdy spędzał 
wakacje u swojego wujka w go-
spodarstwie uczył się jeździć kon-
no. Pomógł mu jego znajomy Józef 
Szafkowski ps. „Szwab”, który po 
krótkiej rozmowie dowódcą bata-
lionu przekonał go do umieszczenia 
Mirosława w konnym zwiadzie. Do-
stał konia, ostrogi i karabinek, który 
posiadali wszyscy zwiadowcy.
Jedną z większych i poważniejszych 
akcji, w jakiej brał udział „Żbik” 
był atak na posterunek policji litew-
skiej wspieranej przez niemieckie 
oddziały w Bieniakoniach, w wo-
jewództwie nowogródzkim. Było 
to miejsce strategiczne, gdyż przez 
te miejscowość przejeżdżały pocią-
gi oraz transporty samochodowe z 
zaopatrzeniem. Zarówno dla wojsk 
niemieckich, jak i Litwinów współ-
pracujących z Niemcami. Starcie 
trwało cały dzień, Niemcy ściągnęli 
z Wilna pociąg pancerny. Maszyna 
z ukrytymi w środku niemieckimi 
żołnierzami podjeżdżając do sta-
cji zwalniała, a ze środka dało sie 
słyszeć strzały z karabinów maszy-
nowych i dział. Pomimo dużej siły 
ognia, partyzanckim oddziałom 
udało się zając posterunki i rozbroić 
policjantów z broni i umundurowa-
nia. Po całej operacji Polacy błyska-
wicznie wycofali się z powrotem do 
lasu.
W miejscowości Ejszyszki, znajdo-
wał się posterunek policji litewskiej, 
wraz z jednostka wojskowa utwo-
rzona przez Niemców z ludności 
litewskiej. Kompanie składały się 
z młodych 17-18-letnich mężczyzn 
i służyć miały zwalczaniu polskich 
partyzantów. Dowódcą tej grupy był 
generał Povilas Plechavicius, a od-
dział nosił nazwę Lietuvos Vietine 

Rinktine (Litewski Korpus Lokalny).
Z 13 na 14 maja 1944 roku miejsce 
miała największa bitwa pomiędzy 
oddziałami Armii Krajowej, a Li-
tewskim Korpusem Lokalnym w 
miejscowości na północny-wschód 
od Wilna – Murowana Oszmianka. 
Swoje placówki miał tam właśnie 
Litewski Korpus Lokalny. Oddziały 
polskie zwyciężyły, ponosząc nie-
wielkie straty w ludziach w przeci-
wieństwie do drugiej strony. Poko-
nani zostali rozbrojeni i rozebrani 
do bielizny. W ten właśnie sposób 
podtrzymując dolną część garderoby, 
od której odcięto im guziki zostali 
puszczeni na piechotę do Wilna, bez 
butów. Napotkane po drodze oddzia-
ły niemieckie wyśmiały upokorzone 
wojsko litewskie. W związku z tym 
wydarzeniem generał Paweł Plecho-
wicz został wezwany do dowódców 
niemieckich, z którymi współpra-
cował. Rezultatem spotkania było 
rozwiązanie jednostki Litewskiego 
Korpusu Lokalnego, natomiast sam 
generał Plechavicius wraz z resztą 
sztabu formacji został wywieziony 
do obozu Salspils pod Rygą. 
Największą i najgłośniejsza akcją, 

która miała miejsce na terenach Wi-
leńszczyzny była operacja „Ostra 
Brama” w lipcu 1944 roku. Pomy-
słodawcą i głównym wykonawcą 
zarazem, był major Maciej Kalen-
kiewicz pseudonim „Kotwicz”, 
cichociemny, dowódca Nadnie-
meńskiego Zgrupowania Okręgu 
Nowogródzkiego Armii krajowej. 
Operacja ta miała miejsce w dniach 
7-13 lipca, decyzje o rozpoczę-
ciu akcji podjął Dowódca Okręgu 
Wileńskiego Armii Krajowej, puł-
kownik Aleksander Krzyżanow-
ski ps. „Wilk”. „Myśmy z konnym 
zwiadem też tam byli. Przed nami, 
a szliśmy od Nowej Wilejki po tzw. 
Czarnym trakcie, szedł Uderzenio-
wy Batalion Kadrowy, który wszedł 
na te tereny Wileńszczyzny z War-
szawy. Jego dowódcą był Bolesław 
Piasecki późniejszy szef PAX-u”. 
Atak polskich sił rozpoczął się 7 lip-
ca w godzinach porannych aczkol-
wiek Niemcy pozostali w gotowo-
ści. Uruchomione zostały trzy linie 
bunkrów natomiast, jak wspomina 
„Żbik” najgorsze były samoloty.
Polacy nie mieli żadnej broni prze-
ciwlotniczej, a piloci lecieli bardzo 
nisko ostrzeliwując ich z karabinów 
maszynowych. W początkowych 
dniach trwania operacji wzięło w 
niej udział ok. 4 tys. żołnierzy Armii 
Krajowej. Siły te były powiększone 
o dwa działka przeciwpancerne i 
kilka moździerzy i granatników. W 
całej operacji obejmującej bezpo-
średnio walkę oraz likwidacje linii 
komunikacyjnych , wzięło udział 
ponad 12,5 tys. żołnierzy. Armia 
Krajowa na tym obszarze liczyła 40 
tys. członków, jednakże nie wszyscy 
walczyli. W godzinach wieczornych 
7 lipca do walki wkroczyli Sowieci, 
w liczbie 100 tys. żołnierzy połą-
czonych z siłami kilkuset czołgów 
oraz samoloty. Prawobrzeżna część 
Wilna została samodzielnie zajęta 
przez oddziały Armii Krajowej, by 
później z Czerwoną Armią atako-
wać lewobrzeżną część. 

Cdn. 
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     Losy naszych rodaków z Wołynia 
pomordowanych w bestialski spo-
sób przez nacjonalistów ukraińskich 
budzą przerażenie. Wiele lat temu 
ich życie legło w gruzach. Po dziś 
dzień noszą w sercu zadrę żalu i nie-
nawiści do tych, którzy wyrządzili 
im krzywdę. 
     Jedną z ofiar nacjonalistycznych 
wizji samostijnej Ukrainy jest pani 
Amelia Mamczar z Głubczyc w wo-
jewództwie opolskim. Cierpienie 
jakiego doznała jako dziecko nigdy 
nie zapomni. 

/ Babcia A. Mamczar Wiktoria Tomczyk

/ A. Mamczar 1945 r  

  Urodziła się 18 września 1936 roku 
w Kolonii Pendyki, powiat kosto-
polski, województwo wołyńskie. W 
związku z tym, że po wojnie zabra-
kło świadków potwierdzających jej 

urodzenie w Pendykach urzędnicy 
wpisali jej w dowodzie osobistym 
miejscowość Ludwikówka. 
 Korzenie rodzinne pani Amelii 
sięgają XIX w. Jej dziadkowie 
ze strony mamy - Wiktoria Tom-
czyk (z domu Miękus) i Walenty 
Tomczyk, pochodzili z Lasek w 
powiecie radomskim. Obydwoje 
postanowili wyjechać na Wołyń do 
Ludwikówki (gm. Młynów, pow. 
Dubno) i tam się osiedlili. Walenty 
ciężko pracował przy karczowaniu 
lasu, natomiast jego żona jako go-
spodyni domowa dbała o porządek 
w obejściu. Za zarobione pienią-
dze kupili 25 morgów pola. Wybu-
dowali murowany dom, budynek 
inwentarski oraz magazyn kryty 
blachę. Dom składał się z 2 pokoi 
z drewnianymi podłogami oraz 
kuchni z klepiskiem. Dziadkowie 
mieli 12 dzieci: Józefę, Zofię, Ma-
rię, Anielę, Helenę (matka pani 
Amelii), Stanisławę, Piotra, Annę, 
Stefanię, Stanisława, Franciszka i 
Adelę. Liczna rodzina wymagała 
znacznych nakładów finansowych 
na utrzymanie, dlatego też wspól-
nie podjęła decyzję o tym, aby Wa-

lenty Tomczyk wyjechał „za chle-
bem” do Kanady. Z relacji pani 
Amelii wynika, że był tam kilka-
krotnie. […] „Po kolejnym powro-
cie z Kanady dziadek pojechał do 
Dubna furmanką. W drodze po-
wrotnej został napadnięty i pobi-
ty do nieprzytomności. Miał przy 
sobie znaczną sumę pieniędzy, 
ale rabusie ich nie zabrali. Konie 
same przyprowadziły wóz z nie-
przytomnym dziadkiem do domu. 
Cóż z tego, że schował pieniądze, 
ale za to w znacznym stopniu stra-
cił zdrowie. Od tego czasu ciągle 
chorował, leczył się u lekarza, ale 
bez większego rezultatu”.

     Dziadkowie ze strony ojca - 
Emil Miller (kolonista niemiecki 
spod Berlina) i Stanisława Radzi-
wiłłów (Polka z Wołynia), osiedli-
li się w Pendykach, gm. Dereźne. 
Za ciężko zarobione pieniądze 
kupili ziemię i wybudowali dom. 
Przez wiele lat prowadzili wspól-
nie gospodarstwo rolne. Mieli trój-
kę dzieci: Henrykę, Mieczysława 
(ojciec pani Amelii) i Wacława.
     

 / Helena Miller siedzi z siostrami Józefą 
i Anielą
Rodzice pani Amelii poznali się 
przypadkowo na wiejskim wese-
lu. On był zdolnym muzykantem. 
Grając na klarnecie w orkiestrze 
dorabiał na życie. Ona jak więk-
szość kobiet zajmowała się gospo-
darstwem domowym. 
     Kolonia Pendyki była położo-
na wzdłuż lasu. Mieszkali w niej 
praktycznie sami Polacy (tylko 1 
rodzina ukraińska). Pani Amelia 
wspomina: […] „Ludzie żyli spo-
kojnie, jedni drugim pomagali w 
pracach polowych i przy budowie 

domów. […] Pamiętam mieliśmy 
dobrych sąsiadów, odwiedzali-
śmy się wzajemnie. Zapamiętałam 
rodzinę Szyszkowskich, których 
dzieci były w naszym wieku. Wraz 
z siostrą chodziłyśmy do sąsiadów 
prząść len. Tato zrobił nam w tym 
celu małe kądziele. W naszym są-
siedztwie mieszkała rodzina ukra-
ińska. Wspólnie sobie pomagali-
śmy. Ojciec dawał im drzewo na 
budowę domu i pożyczał pienią-
dze. […] Pamiętam moją chrzest-
ną nazwiskiem Mrówczyńska. Jej 
mąż był gajowym. Sowieci zabrali 
ich na Sybir”. 

Niezwykła historia wołyńskiej rodziny z Pendyk i Ludwikówki. 

Wspomnienia ekspatriantki Amelii Mamczar

/ Fotokopia oryginału z pobytu w obozie w Majdanku

/ Dokument potwierdzający pobyt w Majdanku

/ Ludwikówka ok. 1936 r na zdj. rodziny Gola pierwszy z  lewej Władysław Gola kuzyn He-
leny Miller matki Ameli  Mamczar zginął 13 lipca 1943 w Ludwikówce / Pogrzeb siostry A. Mamaczar Krystyny grudzień 1944 Przed bórz

/Szkoła Podstawowa w Braciszowie rok 1952 z lewej od g óry nauczycielka j. rosyjskiego 
Łoś Józef a i nauczyciel wf i śpiewu Trawiński Witold nast ępna Amelia Mamczar pozostali 
to uczniowie
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     Wiosną 1943 r. do mieszkań-
ców wsi coraz częściej dochodziły 
informacje o aktach przemocy i 
mordach na ludności polskiej. […] 
„Zaczęto napadać i mordować całe 
rodziny, palić całe wsie, a doby-
tek Polaków był rabowany przez 
Ukraińców”.
     Pacyfikacja wieś dotknęła 29 
marca 1943 roku. Wcześnie rano 
nacjonaliści z OUN-UPA zaatako-
wali śpiących jeszcze mieszkań-
ców kolonii Pendyki Duże i Małe 
oraz Pieńki. Pomimo utworzonych 
oddziałów samoobrony, która po-
siadała na stanie kilka sztuk broni, 
nie udało się ostrzec mieszkańców 
wsi przed zagładą. Kolonia została 
ostrzelana pociskami zapalający-
mi i spalona. Polacy byli mordo-

wani i wrzucani do płonących do-
mów. Pani Amelia wspomina: […] 
„Mama z tatą wpadli do domu i 
wyrwali nas z ciepłego i spokojne-
go snu. Uciekaliśmy w stronę la-
sku. Do dziś pamiętam, jak ojciec 
się z nami pożegnał i mocno nas 
ściskał. Mamie powiedział, żeby 
wróciła do domu po ubrania, bo 
byliśmy w tym co spaliśmy. Kiedy 
chciała wejść do domu zauważył 
ją banderowiec. Ukraińcy złapali 
nas i zapędzili do stajni, w której 
były już kobiety i dzieci. Następ-
nie zabudowania podpalili. Ja nie 
bardzo wiedziałam jako dziecko, 
co się dzieje. Kurczowo trzyma-
łam się ręki mojej mamy. Przy 
wejściu jeden z bandytów stał na 
warcie z karabinem. Moja siostra 

i inne starsze dzieci wygrzeba-
ły dziurę w gnoju i wołały mnie, 
żeby się do tej dziury schować. 
Tylko patrzeć trzeba było, jak ru-
nie płonący dach. W tym momen-
cie do wartownika podszedł drugi 
Ukrainiec i chwilę razem rozma-
wiali. Moja mama poznała go, to 
był nasz sąsiad, któremu ojciec dał 
drzewo na budowę domu i poży-
czał pieniądze. Wzięła do jednej 
ręki moją siostrę, a do drugiej mnie 
i podeszła do drzwi stajni. Zwróci-
ła się do niego po imieniu (ja go 
nie pamiętam) i powiedziała, albo 
mnie zastrzel, albo mnie wypuść, 
niech nie palę się żywcem z tymi 
dziećmi. On odpowiedział – udiraj 
do lisa. W ten sposób uniknęły-
śmy śmierci. Reszta osób spłonę-
ła żywcem. Do dziś pamiętam tę 
ucieczkę do lasu po zamarzniętych 
skibach zaoranego pola. Pamiętam 
duże zachodzące słońce koloru 
czerwonego. Widziałam dziecko 
pochylone nad zabitą matką, któ-
re prosiło ją, aby wstała, ale bez 
rezultatu. Na polu leżały martwe 
ciała, koce i poduszki. Moja sio-
stra w czasie ucieczki złapała na 
polu koc w kratkę, a ja złapałam 
małą poduszeczkę moimi małymi 
pazurkami. Prosiłam mamę, żeby 
stanęła, to sobie lepiej złapię tę 
poduszkę. Mama jednak tego nie 
zrobiła. Pazurki mi się złamały, a 
poduszka wypadła z ręki na pole”.
     W trakcie pacyfikacji Pendyk 
część mieszkańców uciekła przez 
podmokłe łąki do lasu ks. Radzi-
wiłła. Najwięcej zginęło kobiet, 
dzieci oraz osób starszych, które 
nie nadążały za uciekającymi lub 
zostały zaskoczone. Niektóre ro-
dziny zadusiły się w schronach i 
piwnicach podczas pożaru zabu-
dowań. Banderowcy ograbili wsie, 
które następnie doszczętnie spali-
li. W tym dniu zginęło ok. 180 nie-
winnych osób, zwłaszcza kobiet i 
dzieci. Zabito także wielu polskich 
obrońców z ZWZ-AK oraz ucieki-
nierów z pobliskiego spalonego 
już wcześniej Tomaszowa.
     Po wejściu uciekinierów do lasu 
rodzina Millerów spotkała dziadka 
Emila, który wraz z innymi ko-
bietami, dziećmi oraz starcami 
ukrywali się w zaroślach. Rodzi-
ny robiły sobie z mchu legowiska 
i bardzo lamentowały nad losem 
swoich bliskich. Inni zastanawiali 
się, jak ratować opuszczony doby-
tek. […] „Poszedł dziadek Emil 
na kraj lasu zobaczyć, czy pło-

ną jeszcze Pendyki. Po pewnym 
czasie przychodzi biały na twarzy 
jak kreda. Mama go pytała, co się 
stało? On podnosi koszulę i poka-
zuje, że został postrzelony kulą w 
brzuch. Widziałam postrzępione i 
zakrwawione ciało. Mama podwi-
nęła mu koszulę na plecach żeby 
zobaczyć, czy kula wyleciała, ale 
nie było znaku wylotu. Dziadek 
powiedział nam abyśmy wszyscy 
uciekali dalej w las, bo przyj-
dą banderowcy i nas zamordują. 
Wśród garstki uciekinierów był 
13-letni chłopiec, którego starsi 
wysłali do Cumania (gm. Silno, 
pow. łucki). Po chwili wraz z inny-
mi ocalonymi zniknęliśmy w głębi 
lasu pozostawiając pod drzewem 
rannego dziadka”.
     Uciekinierzy przeszli lasami 
do Cumania, gdzie pod wieczór 
przyjechała niemiecka ciężarów-
ka. Wśród uciekinierów był też i 
ojciec pani Amelii. Okazało się, 
że ochotnicy ze wsi dostali zgodę 
żandarmerii Wehrmachtu na po-
chówek swoich bliskich. Dostali 
broń i ochronę wojska. Ciała po-
mordowanych i spalonych miesz-
kańców Pendyk i okolicznych 
miejscowości zakopano w poje-
dynczych mogiłach. Nie udało się 
natomiast odzyskać dobytku, któ-
ry został zrabowany lub całkowi-
cie spalony. Nacjonaliści stawiali 
silny opór ostrzeliwując z lasu 
grupę przybyłych do wsi Polaków.
     Niemcy załadowali wszystkich 
do ciężarówek. Część uciekinie-
rów wywieziono do Rzeszy na ro-
boty, a część do Łucka, do katedry 
św. Apostołów Piotra i Pawła, z 
której okupanci zrobili magazyn 
zbożowy. Gdy mieszkańcy mia-
sta dowiedzieli się, że w kościele 
są uciekinierzy ze spalonych do-
mów, zaczęli przynosić żywność 
do kościoła. […] „Wszyscy byli-
śmy bardzo głodni. Ludzie przy-
chodzili do katedry i zabierali do 
siebie dzieci. Rodzicom pozosta-
wiali adresy, aby później mogli je 
odebrać. Ja z siostrą też byłyśmy 
u pewnej rodziny, której nazwiska 
nie pamiętam. W ich domu było 
nam ciepło, dostałyśmy jedzenie, 
ubranie, a nieznajoma kupiła mi i 
siostrze czapkę z szalikiem”.
     Po kilku dniach z Łucka, Mille-
rów zabrał wujek Stanisław, który 
przyjechał furmanką z Ludwików-
ki. Rodzina zamieszkała w domu 
babci Wiktorii.
     Kolonia Ludwikówka była miej-

scowością zamieszkałą w więk-
szości przez Polaków, w której 
praktycznie wszyscy byli ze sobą 
spokrewnieni i znali się bardzo 
dobrze. Życie w kolonii z dnia na 
dzień stawało się coraz trudniejsze, 
ze względu na grasujące ukraiń-
skie bandy. Coraz częściej docho-
dziło do morderstw na Polakach. 
Nacjonaliści zastraszali wszyst-
kich i prowokowali Niemców do 
wzięcia udziału we wspólnej pa-
cyfikacji wsi. […] „Pewnego razu 
zeszła się rodzina w domu babci 
Wiktorii i postanowiła, że będą 
kopać schron, do którego wejście 
będzie w magazynie, a wyjście na 
polu. Wszyscy bali się, bo doby-
tek ludzi był grabiony, a domostwa 
palone. Przed grasującymi banda-
mi chłopi z Ludwikówki założyli 
samoobronę pełniąc nocami wartę. 
Rodziny chowały się pod wieczór 
do schronu lub maszerowały do 
pobliskiego Młynowa, bo uważa-
ły, że tam będzie bezpieczniej. Ko-
biety w Młynowie bały się łapanek 
organizowanych przez Niemców. 
Esesmani zabierali je oraz bawią-
ce się na ulicy dzieci i wywozili do 
Rzeszy. Aby tego uniknąć zawią-
zywały sobie na brzuchu poduszki 
pod sukienkami dla upozorowania 
ciąży”.

    
/ Syn Władysława Goli Jan zginął w Lu-
dwikó wce 13 lipca 1943 r.

 Latem 1943 roku sytuacja Po-
laków mieszkających w Ludwi-
kówce była bardzo trudna. Mimo 
stawianego silnego oporu samo-
obrony, banderowcom udało się 
przekonać Niemców o rzekomo 
grasującym w lesie oddziale so-
wieckim oraz prowokacyjnej 
strzelaninie Polaków walczących 
z ludnością Ukraińską. […] „Nocą 
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/ Dokument z lagru w Częstochowie gdzie rodzina została  poddana dezynfekcji

/ Karta zameldowania w Przedborzu w maju 1944 r.

/ Szkoła w Ciermięcicach rok 1950 uczniowie którzy  zdobyli I miejsce w województwie w 
zbieraniu złomu i  odpadów Amelia Mamczar siedzi z lewej strony od przewodni czącego 
komoityetu rodzicielskiego z radiem

/ ślub siostry Heleny Miller Stefani Ludwikówka 28 maj  1939 rok



www.ksi.kresy.info.pl                                                Kresowy Serwis Informacyjny                                       1 listopada  2012 - strona 17

13 lipca 1943 roku Niemcy wraz 
z banderowcami otoczyli Ludwi-
kówkę i w okrutny sposób ją spa-
cyfikowali. Z tej tragedii mało kto 
uszedł z życiem, a szczególnie 
mężczyźni. U babci w schronie 
schowani byli: moja mama, tato, 
siostra i ja oraz babcia, jej syn 
Stanisław oraz Franciszka i Adela. 
Były też inne rodziny z dziećmi. Z 
oddali dochodziły do nas odgłosy 
wyjących psów, strzały karabinów 
i wybuchy granatów. Ostatnia do 
schronu wchodziła babcia z córką 
Adelą. Adela wchodząc przytrza-
snęła klapą od schronu chusteczkę. 
Kiedy Niemcy weszli do magazy-
nu zobaczyli ją. W ten sposób od-
kryli wejście do schronu. Zaczęli 
nawoływać, aby wyjść z kryjówki. 
Mój wujek Stanisław uciekł dru-
gim wyjściem na pole, natomiast 
reszta kobiet z dziećmi oraz mój 
tato i wujkowie zmuszeni byli 
wyjść na zewnątrz. Zostaliśmy za-
pędzeni na plac obok stodół, gdzie 
dokonano selekcji. Jedną grupę 
stanowiły kobiety z dziećmi do 14 
roku życia, natomiast drugą starsi 
chłopcy i mężczyźni. Do dziś mam 
w uszach płacz dzieci, matek i roz-
pacz pożegnalną ojców. Kobiety 
zostały z dziećmi pod laskiem, a 
mężczyzn i młodzieńców Niemcy 
zaprowadzili do stodół. Ci którzy, 
próbowali uciekać byli natych-
miast rozstrzeliwani. Pamiętam 
ostatni uścisk taty z nami. Kobiety 
z dziećmi stały w dużej grupie bar-
dzo przerażone i bały się o los jaki 
ich wkrótce ma spotkać. W pew-
nym momencie moja mama i inne 
kobiety poprosiły o modlitwę. Nie-
miec wyraził zgodę i zaczęłyśmy 
wszystkie odmawiać „Kto się w 
opiekę odda Panu Swemu”. Mama 
zawsze wspominała, że gdyby nie 
modlitwa, to też byśmy nie żyły. 
W trakcie modlitwy przyjechał 
Niemiec na motorze i dał rozkaz, 
aby kobiet z dziećmi nie zabijać. 
Po pewnym czasie podstawiono 
niemieckie samochody ciężarowe, 
na które załadowano nas i zawie-
ziono do lagru w Dubnie (ok. 170 
osób). Mężczyźni i chłopcy zosta-
li rozstrzelani i spaleni w stodole. 
Zginęło wówczas dużo Ludwiczan 
oraz ci którzy przybyli do Ludwi-
kówki z innych wsi, aby się skryć 
przed śmiercią w czasie pacyfi-
kacji (Aleksandrówki, Julianów-
ki, Karolinki, Moszkowa, Rudki, 
Władysławówki). Sześć córek 
babci Wiktorii zostało wdowami. 
Zginął też jej syn Piotr Tomczyk 
(lat 26) oraz krewni z dalszej ro-
dziny. Tego dnia wiele kobiet zo-
stało wdowami, a dzieci sierotami. 
Wśród tych, których zamordowa-
no, był także mój tato”.

     Podczas pacyfikacji Ludwików-
ki zginęło w okrutnych męczar-
niach 75 chłopców i mężczyzn, 
którzy zostali spaleni w stodołach. 
Dalszych 97 mężczyzn i kobiet za-
strzelono podczas próby ucieczki.
     Z Ludwikówki kobiety z dzieć-
mi zostały przetransportowane 
ciężarówkami do lagru w Dubnie. 
W obozie panowały bardzo złe 
warunki sanitarne. Uciekinierzy 
nie mieli co jeść i pić. Do tego 
dochodziła duża grupa chorych i 
starców, których zastali na miej-
scu. Mieszkańcy Dubna pomagali 
wszystkim przynosząc suszony 
pszenny chleb. Znajoma matki 
pani Amelii, gdy dowiedziała się, 
że Millerowie są w lagrze, a oj-
ciec ich został spalony w stodole, 
przyniosła dzieciom dwie małe 
poszewki z małych poduszeczek 
i pszenne suchary. […] „Byłyśmy 
szczęśliwe, że będzie co jeść, dzie-
liłyśmy się też z innymi dziećmi”.
     Lagier w Dubnie był ogrodzo-
ny kolczastą siatką, w której była 
dziura. Kobiety bojąc się śmierci, 
nocami próbowały przedostać się 
na zewnątrz obozu. W lipcu 1943 
r. uciekło kilka kobiet. Wśród nich 
najwięcej było tych, które były 
samotne. […] „W ten sposób wol-
ność odzyskały ciotka Stefania z 
córką Salwiną. Uciekły też ciotka 
Frania i Adela. Natomiast babcia 
została przez Niemców zwolnio-
na ze względu na bardzo zły stan 
zdrowia”.
     Po kilku dniach rozeszła się 
pogłoska, że więźniowie będą 
transportowani do Polski. Nikt nie 
przypuszczał, że miejscem docelo-
wym będą obozy koncentracyjne 
lub obozy pracy na terenie Rzeszy. 
Matka pani Amelii ze swoją kole-
żanką nazwiskiem Paradowska po-
stanowiły wyjechać razem. Więź-
niów załadowano do bydlęcych 
wagonów, które były przeładowa-
ne. Pociąg konwojowali Niemcy, a 
transport jechał tylko nocą. Dzieci 
swoje czynności fizjologiczne za-
łatwiały przez dziurę wyrąbaną w 
podłodze wagonu, a dorośli przez 
szparę w uchylonych drzwiach. 
Jedni drugich musieli trzymać za 
ręce. Podczas podróży zdarzały się 
przypadki, kiedy kobiety ciężarne 
rodziły w kącie wagonu. W takich 
warunkach przeżyć mogły tylko 
najsilniejsze nowonarodzone dzie-
ci. W czasie postoju ludzie żebrali 
od tubylców coś do jedzenia. Pani 
Amelia wspomina: […] „Jeden z 
konwojentów niemieckich, który 
się zlitował nad więźniami zapro-
ponował, aby kobiety wyskoczyły 
z pociągu. Moja mama się nie zgo-
dziła. Powiedziała - wola Boża, 
niech wiozą gdzie chcą, skakać 

nie będę. Jej koleżanka - Paradow-
ska wyskoczyła i nigdy więcej nie 
spotkałyśmy się”. 
     Podczas podróży zdarzyła się 
niecodzienna historia, którą pani 
Amelia zapamiętała. […] „Pewne-
go razu leżąc z mamą na naszym 
skromnym barłogu patrzymy, a tu 
przez tłum w naszą stronę prze-
dziera się mała dziewczynka w 
wieku około 3 lat. Na imię miała 
Celina. Podeszła do mojej mamy i 
poprosiła, czy mogłaby być też jej 
mamą. Mówiła, że jej mamusię w 
domu zabili. Ją uderzyli drewnia-
ną rękojeścią od karabinu. Mama 
przygarnęła to dziecko i już te 
suchary z plecaka gryzłyśmy ra-
zem”.
     Po długiej i wyczerpującej 
podróży więźniowie trafili do 
obozu przejściowego w Lublinie 
przy ulicy Krochmalnej. W la-
tach 1940-1944 znajdowały się 
tam dwa niemieckie obozy przej-
ściowe, których zadaniem było 
przygotowanie transportowanych 
więźniów do niewolniczej pracy 
w III Rzeszy. Według danych Ar-
chiwum Państwowego w Lublinie 
liczba uwięzionych, którzy przez 
nie przeszli szacowana jest na po-
nad 60 tys. Do obozów przywo-
żono wysiedlonych ze spacyfiko-
wanych terenów Zamojszczyzny, 
z okolic biłgorajskiego, kraśnic-
kiego, uchodźców ze Wschodu, 
jeńców wojennych, więźniów, 
Żydów, Sowietów, Ukraińców 
oraz osoby z łapanek ulicznych. 
W ciągu dnia stan obozowiczów 
wynosił ok. 2500 osób. Więźniami 
byli mężczyźni, ale też kobiety i 
dzieci, w różnym wieku. Niemcy 
czasami zwalniali nie nadających 
się do pracy (głównie chorych). 
Niemcom, pod groźbą kary wię-
zienia nie wolno było zapisywać 
do rejestrów osób transportowa-
nych na przymusowe roboty. W 
ten sposób w latach 1939-1944 z 
terenu Lubelszczyzny wywieziono 
do Niemiec 84 tys. osób. Od sierp-
nia do września 1943 r. z obozów 
w Zamościu, Zwierzyńcu i Lu-
blinie wywieziono 4454 dzieci w 
wieku od 2 do 14 lat. Pani Amelia 
wspomina: […] „Pamiętam pię-
trowe łóżka zbite z desek i trochę 
słomy do spania. Nas w czwórkę 
umieszczono na piętrze. O tyle 
było lepiej, że wytarta słoma nie 
sypała się nam na głowę. Dosta-
łyśmy ciepłą zupę ze śmierdzącej 
brukwi. Tez zapach zapamiętam 
do końca życia”.
     Po kilku dniach więźniowie z 
obozu przejściowego w Lublinie 
zostali przeniesieni do obozu na 
Majdanku (kilka ulic dalej). […] 
„Zamieszkaliśmy w drewnianym 
baraku i spaliśmy na ziemi, na 
której było trochę słomy. Nie było 
warunków do mycia, rozmnażały 
się wszy i świerzb. Ubikacje dla 
dorosłych i dzieci były wspólne, 
a stanowiły je wykopane dziu-
ry. Więźniowie dostawali czarny 
chleb, którego nie sposób było 
ugryźć oraz zupę ze śmierdzącej 
brukwi. Razem z nami w bara-
kach leżeli jeńcy wojenni. Ciężko 
chorych strażnicy wynosili. Nigdy 
więcej nie wracali. Zimą z 1943 na 
1944 rok było nam bardzo ciężko. 
Zmarłym, którzy nie przetrzymy-
wali obozowych warunków zabie-
rano łachy i zajmowano ich lego-
wisko”.
     Pod koniec marca 1944 r. w 
obozie rozeszła się wiadomość, 
że staraniem Czerwonego Krzyża, 
kobiety i dzieci będą zwolnione z 

Majdanka. […] „Cieszyłyśmy się 
bardzo z tej wiadomości, z niecier-
pliwością czekałyśmy na ten mo-
ment. Miałyśmy opuścić obóz, ale 
nasze buty były tak zniszczone, 
że nie nadawały się do noszenia. 
Moja mama poszła na stos obuwia 
po spalonych więźniach i coś dla 
siebie znalazła, podobnie jak sio-
stra i Celina. Tylko ja nie mogłam 
znaleźć pary. Aż w końcu znala-
złam dwa szmaciane bambosze w 
kratkę, zapinane na sprzączkę na 
gumowych spodach. Nieszczęście 
w tym, że były o 5 numerów za 
duże. Wyglądałam w nich jak w 
kajakach, ale nie było wyjścia”.
     Wiosną, Niemcy załadowali 
więźniów do odkrytych wagonów. 
Transport kierując się na Zachód 
zatrzymał się w Częstochowie. Es-
esmani kazali wszystkim wysiąść 
z pociągu, a następnie popędzili 
więźniów ulicami miasta do obozu 
pracy. […] „Mama na jednej ręce 
niosła Celinę, a w drugiej trzyma-
ła tobołek skromnego ubrania. Ja z 
siostrą uczepiłyśmy się jej sukien-
ki. Jak dochodziłyśmy do obozu 
w Częstochowie, to wzdłuż drogi 
po obu stronach stali mieszkańcy i 
przyglądali się ledwo idącym, wy-
nędzniałym ludziom. W pewnym 
momencie jakaś pani podeszła do 
mojej mamy i powiedziała, żeby 
oddać jej jedno z trojga dzieci. Ja 
byłam najbliżej, więc wskazała 
na mnie. Mama odmówiła i po-
wiedziała, że nas nie odda, bo je-
steśmy podobne do ojca, którego 
banderowcy zamordowali. Nato-
miast może oddać dziecko, które 
niesie na rękach, bo ono nie jest jej 
i się nim tylko zaopiekowała. Pani 
wyciągnęła ręce do Celinki, a ona 
bez oporu poszła do niej. Pamię-
tam jak Celinka zwróciła się do 
mamy, pocałowała ją, uściskała i 
powiedziała dziękuję ci mamusiu, 
teraz będę miała drugą. Pamięta-
łam Celinę, bo na policzku miała 
szramę od uderzenia karabinem 
przez banderowca. Dziewczynka 
była zawinięta w dużą wełnianą 
chustkę zrobioną na drutach. Ni-
gdy więcej nie spotkaliśmy Celin-
ki. Ona na pewno zapomniała w 
jaki sposób znalazła się w Często-
chowie”.
     Grupa więźniów pod eskortą 
Niemców doszła do obozu. Od 
początku wojny istniały w Czę-
stochowie dwa obozy jenieckie, 
które w początkowej fazie były 
traktowane jako przejściowe (tzw. 
„Koszary Północne” i „Obóz nad 
Wartą”). Jeńcy pracowali w bar-
dzo trudnych warunkach. Byli gło-
dzeni, bici i poniżani. Wielu z nich 
zginęło z wyczerpania. W później-
szym okresie oba obozy służyły do 
segregacji więźniów na tych, któ-
rzy mieli wyjechać na roboty do 
Rzeszy i tych, którzy zostaną prze-
transportowani do obozów zagła-
dy (m.in. Oświęcim, Mauthausen).
[…] „Zapędzili nas do dużego po-
mieszczenia i kazali wszystkim się 
rozebrać. Były tam razem kobiety, 
dzieci oraz mężczyźni. Widok był 
okropny. My dzieci, nie wiedzia-
łyśmy co się dzieje. Nasze ubrania 
zostały wrzucone do dużego kotła 
w celu dezynfekcji. Więźniów, es-
esmani zapędzili do pomieszcze-
nia, gdzie znajdowały się natryski. 
Następnie kazali się wszystkim 
umyć. Woda leciała albo zimna jak 
lód, albo tak gorąca, że nie można 
było wytrzymać. Takiej kąpieli nie 
da się zapomnieć. Było to dobre, 
bo ciało się odświeżyło, a z ciała 
spadały wszy i pchły, które nam 

tak bardzo dokuczały. Świerzbu 
nikt się jednak nie pozbył, a po 
tej gorącej parze, ciało jeszcze 
bardziej swędziało. Drapaliśmy 
się, aż do krwi. Zdezynfekowaną 
odzież Niemcy wrzucali na ster-
tę, a następnie umytym więźniom 
kazali się w nią ubierać. Co kto 
złapał, w to się ubierał. Mało kto 
znalazł swoje rzeczy”.
     Po dezynfekcji i spokojnie 
przespanej nocy Niemcy zapędzi-
li więźniów na stację kolejową w 
Częstochowie i załadowali do po-
ciągu osobowego z oknami. Pod-
czas przejazdu transportu przez 
kolejne stacje esesmani brutalnie 
wypychali więźniów stłoczonych 
w wagonie na zewnątrz. Przeraże-
ni ludzie krzyczeli i bali się o swo-
je życie. […] „Na stacji Czermno 
koło Przedborza zostałyśmy w 
okrutny sposób wyrzucone z wa-
gonów. Niemcy kazali ludziom 
wysiadać, wypędzali nas krzycząc 
i popychając. Miejscowi ludzie 
dziwnie nam się przyglądali i wi-
dać było, że są niezadowoleni. W 
końcu zlitowała się nad nami jedna 
rodzina i pozwoliła nam u siebie 
przenocować. Spałyśmy na podło-
dze i czystej słomie. Przykryłyśmy 
się swoimi ubraniami. Następnego 
dnia dostałyśmy do jedzenia chleb 
i świeże mleko od krowy. Po tylu 
miesiącach jadłyśmy nareszcie 
normalnie. Po śniadaniu podzię-
kowałyśmy za nocleg i poszłyśmy 
do Przedborza, do którego było 
kilka kilometrów. W Przedborzu 
mama poszła do biura meldunko-
wego, które wskazali ludzie. Biu-
ro obsługiwali sami Niemcy, ale 
mówili też po Polsku. Przydzielili 
nam mieszkanie jednopokojowe w 
domu przy ulicy Koneckiej. Do-
stałyśmy kartki żywnościowe, a 
mama została skierowana do pracy 
w kuchni, gdzie stacjonowało SS. 
Ja z siostrą chodziłyśmy do mamy, 
bo w kuchni można było dostać 
czasem ciepłą zupę. Zapamiętałam 
dwóch wyższych rangą żołnierzy. 
Starszy to inspektor Witos, któ-
ry był względnym człowiekiem. 
Pozwalał, aby mama dawała nam 
jeść. Natomiast drugi Niemiec na-
zywał się Klołze. Nosił wysoką 
czapkę z naszytą trupią czaszkę. 
Był okrutnym człowiekiem. Za-
wsze siedział w pokoju przy stole, 
na którym stała butelka z wódką 
i szklanka, z której sobie popijał. 
Pewnego razu byłam z siostrą w 
kuchni i siedziałyśmy przy stole. 
Mama właśnie skończyła gotować 
zupę. Nalała ją na talerz i zanio-
sła do pokoju Klołzego. Po chwili 
roztrzęsiona pobiegła do kuchni. 
Za nią słychać było tylko strzał z 
pistoletu. Okazało się później, że 
Niemiec chciał ją zgwałcić, Był 
jednak zbyt piany i upadł na łóżko. 
Mama złapała nas za ręce i wybie-
głyśmy razem na podwórze, a na-
stępnie na duże pole ziemniaków. 
Położyłyśmy się w rzędy ziem-
niaków i leżałyśmy do wieczora. 
Kiedy zrobił się mrok, uciekłyśmy 
brzegiem Pilicy do domu. Więcej 
mama tam już nie poszła. Na drugi 
dzień została skierowana do pracy 
w piekarni. Było o wiele lepiej, bo 
piekarnia mieściła się na tej samej 
ulicy co nasz dom”.
     W tym okresie życie w Przedbo-
rzu było ciężkie. Ludzie pracowa-
li, aby zarobić na kawałek chleba. 
Matka pani Amelii po godzinach 
pracy w piekarni dorabiała u go-
spodarzy. Jesienią najmowała się 
do kopania ziemniaków na polu. 
Gotowała i pomagała innym w 
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obejściu. Natomiast obie siostry 
bawiły się razem, aż do pewnego 
zimowego dnia, w którym stało 
się wielkie nieszczęście. […] „W 
grudniu 1944 r. bawiłam się w 
domu lalkami, a moja siostra Kry-
sia z dziećmi na podwórku. Ułoży-
łam lalki na łóżku i poszłam do są-
siadki, która była Żydówką i miała 
na imię Dumka. Nagle usłyszały-
śmy straszny krzyk dobiegający 
z ulicy. Dumka wyjrzała przez 
okno i powiedziała, że coś mojej 
siostrze się stało. Wybiegłam z 
domu na ulicę i ujrzałam przera-
żający widok. Moja siostra leżała 
na ulicy, a mama bardzo płakała 
trzymając się za głowę. Jakaś pani 
podniosła płaszczyk, którym Kry-
sia była przykryta i zobaczyłyśmy 
pęknięty brzuch i kiszki, które 
były na wierzchu. Okazało się, że 
Krysię przejechała niemiecka cię-
żarówka wioząca chleb. Kierow-
ca się zatrzymał i powiedział do 
mamy, że dziecko wpadło mu pod 
samochód. Nie przejmując się tym 
chwilę później odjechał. […] Nie 
było pieniędzy na pogrzeb, ani na 
ubrania dla Krysi. Pomogły nam 
dwie dobre kobiety, które chodziły 
po mieście żebrząc po parę groszy. 
Na pogrzebie siostra była ubrana 
w białą sukienkę, a na głowie mia-
ła zielony wianuszek. W ten spo-
sób zostałyśmy tylko we dwie – ja 
i moja mama”.
     Po wejściu czerwonoarmistów 
do Przedborza sytuacja Millerów 
nieco się poprawiła. Na ulicach 
nie był już codziennych łapanek 
i wywózek do obozów. Życie po-
mału stabilizowało się. Matka pani 
Amelii zapisała ją do szkoły. […] 
„Dzieci w szkole były bardzo wą-
tłe, niedożywione, toteż codzien-
nie dostawaliśmy do picia tran. 
Wszyscy musieli obowiązkowo 
nosić do szkoły łyżkę i sól, bo tran 
posolony lepiej smakował. Dyrek-
cja zorganizowała nawet akcję pi-
sania listów do Ameryki. Należało 
jednak zrobić fotografię, bo rodzi-
ny z Zachodu wybierały dzieci ze 
zdjęcia i wysyłały im paczki. Po-
szłam więc z mamą do fotografa, 
który zrobił mi zdjęcie na płocie i 
które wysłałam wraz z listem. Ni-
gdy jednak paczki nie dostałam”.
     Po wojnie mama pani Amelii 
odnalazła swojego kuzyna – Ada-
ma Wasilewskiego, który mieszkał 
w Chrząstowie pod Wrocławiem. 
Razem mieszkali w małym dom-
ku przez rok. W 1946r. Millerowie 
przenieśli się do Baborowa w pow. 
głubczyckim. W przeprowadzce 
pomagała im ciocia Adela. Tu pani 
Amelia rozpoczęła naukę w szko-
le podstawowej. Po roku matka z 
córką po raz kolejny przeniosły 
się, tym razem do Ciermięcic w 
pow. głubczyckim. Obie zamiesz-
kały w niewielkim domu. Helena 

Miller pracowała ciężko na gospo-
darstwie, aby wyżywić rodzinę. 
Pani Amelia do szkoły uczęszcza-
ła początkowo w Ciermięcicach, a 
następnie w pobliskim Braciszo-
wie, gdzie ukończyła siedem klas. 
W 1954 r. wyszła za maż za Józefa 
Mamczara, z którym miała jedne-
go syna. Wraz z mężem prowadzi-
li wspólnie gospodarstwo rolne. 
Mąż jej pracował w Państwowym 
Ośrodku Maszynowym, a następ-
nie jako sprzedawca w sklepie 
spożywczym w Ciermięcicach.
     W kolejnych latach pani Ame-
lia kontynuowała naukę i brała 
czynny udział w życiu społecz-
nym. Ukończyła Technikum Eko-
nomiczne w Opolu, kurs instruk-
torów gospodarstwa domowego, 
prowadziła kursy i pokazy racjo-
nalnego żywienia w Kołach Go-
spodyń Wiejskich, pełniła funkcję 
radnej w gminie Głubczyce, wcho-
dziła w skład rady mleczarni oraz 
w Banku Spółdzielczego. Była 
członkiem Wojewódzkiego Związ-
ku Kółek Rolniczych w Opolu i 
pełniła funkcję przewodniczącej 
Wojewódzkiej Rady Kół Gospo-
dyń Wiejskich.
     W 1993 roku umiera jej matka 
– Helena Miller, której śmierć bar-
dzo przeżyła. Natomiast w 2001 
r. zmarł jej mąż. Po jego śmierci 
przeniosła się do Głubczyc (2005 
r.), gdzie zamieszkała wraz z sy-
nem Władysławem.
     Obecne pani Amelia Mamczar 
pełni tymczasową funkcję pre-
zesa Zarządu Oddziału Związku 
Inwalidów Wojennych Rzeczypo-
spolitej Polskiej Oddział w Głub-
czycach oraz tymczasową funkcję 
prezesa Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i By-
łych Więźniów Politycznych.
     Po odwilży politycznej posta-
nowiła odwiedzić miejsce swoje-
go urodzenia na Wołyniu. W 2001 
roku wraz ze swoim kuzynem 
Czesławem Muchą pojechała do 
Ludwikówki. Zastali tam jedynie 
zarośnięte połacie ziemi i pole 
obsiane zbożem. Z miejsca, gdzie 
mieszkała jej ciocia nazwiskiem 
Kłak, zabrała popiół po spalonym 
domu. Następnie wraz z kuzynem 
pojechali do Młynowa. Nie wi-
działa natomiast Pendyk, z cze-
go była bardzo niezadowolona. 
Okazja nadarzyła się w 2008 roku 
podczas organizowanej wyciecz-
ki na Kresy. Najpierw wspólnie 
zwiedzili Łuck (m.in. katedrę św. 
Apostołów Piotra i Pawła, w któ-
rej ukrywała się po tragedii wraz 
z siostrą i matką), a następnie Kle-
wań, w którym 86-letni starzec 
imieniem Wasyl, wskazał im dro-
gę do Pendyk. Wasyl był miesz-
kańcem Pendyk i znał rodzinę 
pani Amelii: dziadka Emila Mil-
lera, jego synów – Mieczysława i 

Wacława. Podczas rozmowy bar-
dzo się wzruszył. Opowiadał, że 
był na robotach w Rzeszy, i że jak 
przyjechał do Pendyk, to wszyst-
ko już zastał spalone. Po chwilach 
spędzonych w byłej kolonii Pen-
dyki uczestnicy wycieczki brali 
udział w uroczystym odpustowym 
obiedzie, na którym był arc. bp. 
Lwowa Mieczysław Mokrzycki, a 
wieczorem obejrzeli wspólnie wy-
stępy „Lwowskiej Fali”. Przy oka-
zji spotkania w tak licznym gronie 
udzieliła wywiadu dziennikarzowi 
„Kuriera Galicyjskiego” Konstan-
temu Czawadze, który ze wzru-
szeniem wysłuchał jeszcze raz 
tragicznej historii jej dzieciństwa.
     W maju 2009 roku skontaktowa-
ła się z nią pani Anna Sobkiewicz-
-Foremska, która jest inicjatorką 
budowy pomnika pomordowanych 
mieszkańców Ludwikówki. 12 lip-
ca tego samego roku, przy udziale 
ok. 70 osób odsłonięto pomnik. 
W uroczystościach brał udział 
ksiądz rzymskokatolicki z Dubna 
oraz prawosławny z Użyńca. Był 
także konsul Łucka. Pani Amelia 
Mamczar zabrała z Ludwikówki 
ziemię, którą następnie złożyła w 
Głubczycach do urny pod Kamie-
niem Pamięci tych, którzy zostali 
pomordowani na Kresach.
     27 stycznia 2012 roku spotkała 
się ze swoim kuzynem Edmundem 

Millerem (synem brata swojego 
ojca - Mieczysława), który po wy-
jeździe na Zachód zamieszkał w 
Skwierzynie koło Gorzowa Wiel-
kopolskiego, a następnie się ożenił 
i zamieszkał w Jaworze. […] „W 
trakcie tego spotkania wiele się 
wyjaśniło. Okazało się, że dziadek 
Emil (ten, który został postrze-
lony podczas pogromu Pendyk i 
sam został w lesie) - przeżył. Zo-
stał zabrany do szpitala w Łucku. 
Tam lekarze wyciągnęli mu kulę 
z brzucha i wyleczyli. Potem ze 
swoją córką – Henryką wyjechał 
transportem na Ziemie Odzyska-
ne. Natomiast mąż Henryki – Ja-
kub Małysz, skonał w okrutnych 
torturach za to, że nie chciał zabić 
swojej żony, która była Polką. Ja-
kubowi nacjonaliści z UPA wydłu-
bali oczy, obcięli uszy, nos, przy-
rodzenie, wyrwali włosy, ściągnęli 
skórę, wbijali drzazgi za paznok-
cie i łamali ręce. Brat ojca pani 
Amelii – Wacław, po pacyfikacji 
Pendyk przeniósł się do Łucka, a 
następnie został wywieziony na 
roboty do Niemiec. W 1946 roku 
wrócił do Polski i zamieszkał w 
Sitnie”. 
Obecnie pani Amelia Mamczar 
mieszka w Głubczycach i mimo 
słabego zdrowia jest bardzo po-
godną i miłą kobietą. Bierze czyn-
ny udział w spotkaniach i uro-

czystościach okolicznościowych 
poświęconych pomordowanym na 
Kresach II RP. Nigdy jednak nie 
zapomni okrucieństwa jakiego do 
znała jej rodzina oraz nienawiści 
Ukraińców do polskich rodzin na 
Wołyniu. 

 / Ukrainiec o imieniu Wasyl były mieszka-
niec Pendyk, obecn ie mieszka w Klewaniu 

/ W Pendykach z koleżanką Zofią Kidziak 
2008 r. 

/ A. Mamczar udziela wywiadu korespon-
dentowi z Lwowa Konstantem u Czawadze 
na tle katedry w Łucku 

/ A. Mamczar na tle pomika pomordowa-
nych w Ludwikówce 2009  r.
  
Wspomnienie A. Mamczar 
spisane 17 października 2009 r. 
 uzupełnione 12 kwietnia 2012 r. 
oraz wywiad przeprowadzony
11 września 2012 r. 

/Uroczyste odsłonięcie pomnika w Ludwikówce 2009  r.
/ Odpust w Bóbrce św Anny w środku bp. Mieczys ław Mokrzycki arc. bp. Lwowa 27 lipiec 
2008 r.

/ Spotkanie rodzinne po 69 latach z Edmundem Millerem żon ą i synem w Głubczycach w 
domu A. Mamczar 27 styczn ia 2012 r
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Ewa Michałowska 
- Walkiewicz; 
Bogusław Szarwiło
Rozkazem ministra spraw wojsko-
wych z dnia 1 listopada 1938 r.: 3 
Pułk Szwoleżerów Mazowieckich 
uzyskał pełną swoją nazwę czyli: 
im. płk. Jana Hipolita Kozietulskie-
go.
W czasach, gdy w szkołach ogra-
nicza się lekcje historii i zapomina 
się o prawdziwej dumie narodowej 
warto, szczególnie w listopadzie, 
zadumać się nad naszą przeszło-
ścią. Szarża pod Samosierrą trwała 
około 10 minut, lecz pamięć o niej 
przetrwała do dziś. Dlatego warto 
wspomnieć polskich szwoleżerów 
dla których Bóg, Honor i Ojczyzna 
nie były pustymi słowami ale treścią 
życia.

/  Foto: Odznaka pułku  http://www.dawna-
suwalszczyzna.com.pl/1/3%20pulk%20
szwolezerow.jpg

Temat jest nie tylko ciekawy ale 
i bardzo obszerny dlatego w tym 
artykule znajdzie się jedynie pró-
ba odpowiedzi na pytanie; jak po-
wstał wymieniony w tytule słynny 
oddział WP? 3. Pułk Szwoleżerów 
Mazowieckich im. płk. Jana Kozie-
tulskiego należał do najmłodszych 
pułków międzywojennej kawalerii. 
(Szwoleżer  wywodzi się z francu-
skiego chevau - legers , co oznacza 
lekką jazdę i wywodzi się z czasów 
napoleońskich). Powstał jako 201. 
Ochotniczy Pułk Szwoleżerów w 
lipcu 1920 roku, z rozkazu ówcze-
snego Ministra Spraw Wojskowych, 
gen. Kazimierza Sosnkowskiego 
w szwadronie zapasowym 1 Pułku 
Szwoleżerów w Warszawie . Szwa-
drony te przypominały  pospolite ru-
szenie dawnej Polski, gdzie znaczna 
część jeźdźców dosiadała własnych 
koni, stały się zawiązkiem pułku. Po 
uzyskaniu zadowalających stanów 
osobowych natychmiast przystąpio-
no do pospiesznego szkolenia ludzi 
i koni, a choć braki i trudności były 
ogromne, to nadrabiano je zapałem, 
poświęceniem i wolą walki. Dwa 
dni przed wyruszeniem szwoleże-
rów na front dowódcą pułku miano-
wany został mjr Stefan Hanka-Ku-
lesza, walczący dotąd jako dowódca 
szwadronu 7. Pułku Ułanów, a w 
1914 roku członek tzw. siódemki - 
Władysława Beliny Prażmowskie-
go. 2 sierpnia pułk otrzymał rozkaz 
wejścia do walki, włączony w skład 
1. Armii działającej na linii Bugu.

 Stefan Hanka-Kulesza    

Po wyładowaniu z wagonów w Zieleń-
cu szwadrony od razu skierowano do 
akcji. 1. szwadron bronił przepraw na 
Bugu i blokował wielokrotnie liczniej-
sze oddziały bolszewickie, a następnie 
osłaniał odwrót w stronę Radzymina. 
W tym czasie szwadrony 2. i 3. pod 
dowództwem mjr. Hanki-Kuleszy 
przesunięto w rejon Zambrowa, gdzie 
otrzymały zadanie ubezpieczania 
skrzydła 17. Dywizji Piechoty i nawią-
zania łączności z oddziałami 4. Armii. 
Po trzech dniach walk odwrotowych 
wycieńczonych szwoleżerów skie-
rowano na odpoczynek w rejon Ka-
wenczyna. Jednak już dzień później, 
14 sierpnia, po przerwaniu frontu pod 
Radzyminem, szwoleżerowie wkro-
czyli ponownie do akcji z zadaniem 
ubezpieczania oddziałów 10. Dywizji. 
Szwadron 1. skierowano wieczorem 
do Nieporętu gdzie w nocy z 14 na 15 
sierpnia stoczył ciężkie boje osłaniając 
zgrupowanie artylerii, odpierając trzy-
krotnie natarcia piechoty sowieckiej. 
Działania szwoleżerów umożliwiły 
wykonanie kontrataku w kierunku 
Wólki Radzymińskiej.16 sierpnia na-
stąpiło generalne przeciwuderzenie 
znad Wieprza, które spowodowało 
przełom w wojnie. Wraz z odbiciem 
Radzymina pułk przeszedł forsownym 
marszem przez Modlin i Zakroczym 
w rejon Płońska, gdzie wszedł w skład 
"Północnej" Dywizji Jazdy płk. Gusta-
wa Orlicz-Dreszera. Zadanie Dywizji 
Jazdy obejmowało powstrzymanie 
i pobicie sowieckich dywizji strze-

leckich zagrażających tyłom 5. Armii 
gen. Władysława Sikorskiego i kon-
tynuowanie ofensywy na Raciąż. 17 
sierpnia 1. i 2. szwadrony pułku roz-
lokowały się w okolicach Ćwiklina, 
4. szwadron ubezpieczał pozycje po 
przeciwnej stronie szosy do Płońska, 
a 3. szwadron prowadził rozpoznanie 
w kierunku zachodnim. W godzinach 
popołudniowych szwadrony zaatako-
wały nacierające w kierunku Płońska 
oddziały sowieckiej 18. Dywizji Strze-
leckiej, wspierane silnym ogniem arty-
lerii. Z powodu braku broni maszyno-
wej i znacznej przewagi przeciwnika 
mjr Hanka-Kulesza zdecydował się 
na obronę manewrową. Śmiałe kontr-
ataki pułku zapobiegły oskrzydleniu, 
jednak szwadrony poniosły duże straty 
a położenie walczących od kilku go-
dzin szwoleżerów było trudne. Ponad-
to dowódca pułku padł ranny od kuli 
karabinowej ze strzaskaną miednicą, 
a przeciwnik wprowadzał do walki 
wciąż nowe siły. Pułk odciążył jednak 
walczący na jego prawym skrzydle 1. 
Pułk Szwoleżerów umożliwiając mu 
skuteczną szarżę na tyły nieprzyjacie-
la, powodując jego rozbicie i zmusza-
jąc do odwrotu. Tym samym minęło 
niebezpieczeństwo utraty Płońska i 
wejścia bolszewików na tyły 5. Armii. 
W boju Pod Ćwiklinem 201. Pułk po-
niósł duże straty (8 zabitych i 24 ran-
nych). Wykazane bohaterstwo żołnie-
rzy zostało nagrodzone 5 Srebrnymi 
Krzyżami Virtuti Militari. Rannego 
dowódcę pułku - mjr. Hankę-Kuleszę, 
zastąpił rtm. Rudolf Dreszer z 1. Pułku 
Szwoleżerów.
 Rudolf Dreszer

20 sierpnia pułk dołączył do dzia-
łań pościgowych. Zdobyto Żuro-
mineki wieś Dunaj gdzie rozbito 
doszczętnie nieprzyjaciela. Za 
te walki przyznano w pułku na-
stępne 4 Srebrne Krzyże Virtuti 
Militari. Po dołączeniu do ope-
rującego na Wołyniu Korpusu 
Jazdy płk. Rómmla 11 września 
pułk przekroczył Bug, rozpoczy-
nając działania pościgowe w kie-
runku Równego, które zajęto 18 
września. 25 września podczas 
manewru na Korzec szwoleżero-
wie rozbili sowiecką piechotę, a 
1 października pod Ostróżkiem 
przekroczyli Słucz gdzie szarżą 
zmusili do odwrotu pułk piechoty 
nieprzyjaciela. Działania wojenne  
pułk zakończył udziałem w zago-
nie na Korosteń (8-12 paździer-
nika 1920 roku), którego celem 
było uchwycenie ważnego węzła 
kolejowego i odcięcie drogi so-
wietom cofającym się w kierunku 
Kijowa. 
11 października stoczono walkę 
z piechotą sowiecką wspieraną 
przez pociąg pancerny Subotnik. 
Działania te spowodowały wyco-
fanie się  sowietów w stronę Ki-
jowa. Po bitwie w czasie odwrotu 
na pozycje wyjściowe pułk wy-
różnił się przy przeprawie przez 
pobliską Nercz i rozbił sowietów 
zamykających drogę w kierunku 
Słuczy. Podczas trzymiesięczne-
go pobytu szwoleżerów na froncie 
poległo i zmarło z ran 5 oficerów 
i podchorążych, 8 podoficerów 
oraz 39 szeregowych. Za męstwo 
wykazane w bojach 32 oficerów 
i szwoleżerów odznaczono Krzy-
żem Virtutu Militari, natomiast 
172 Krzyżem Walecznych. Po za-
kończeniu działań pułk stanął na 
zimę w Kupiczowie koło Kowla, 
gdzie dołączył doń wyleczony 
z ran mjr Hanka-Kulesza. Tam 
też do pułku w końcu roku do-
tarł rozkaz, w którym zrównano 
ochotniczy pułk ze starymi pułka-
mi jazdy i przemianowano na 3. 
Pułk Szwoleżerów. W lutym 1921 
roku pułk przetransportowano do 
Płocka a w lipcu do Wołkowyska. 
2 kwietnia 1922roku pułk otrzy-
mał sztandar. Ceremonia ta miała 
nadzwyczaj uroczysty charakter 
i odbyła się w Warszawie przed 

pałacem w Łazienkach. Pierwszy 
gwóźdź w drzewce wbił Mar-
szałek Józef Piłsudski, a po nim 
kolejne przedstawiciele generali-
cji oraz społeczności Mazowsza, 
bowiem sztandar ufundowało śro-
dowisko byłych żołnierzy pułku 
ze Związku Ziemian Płockich. 
Marszałek wręczył sztandar do-
wódcy pułku, który przekazał go 
pocztowi sztandarowemu. Na-
stępnie odbyła się defilada szwa-
dronu honorowego pułku w skła-
dzie dwóch plutonów. Dowódcą 
szwadronu był rotmistrz Edmund 
Wacław Heldut-Tarnasiewicz, a 
dowódcami plutonów byli: por. 
Jan Skawiński i por. Jan Zarzycki. 
Od końca maja pułk  zaczął prze-
mieszczać się do koszar w Suwał-
kach przy ul. Sejneńskiej gdzie 
pozostał do września 1939 r. Już 
w nowym miejscu obchodzono 2 
sierpnia święto pułkowe. 

Tak rozpoczęło się pozornie zwy-
kłe, pokojowe życie szwoleże-
rów. Zmieniali się dowódcy, przy-
bywali i odchodzili oficerowie, 
podoficerowie, żołnierze służby 
czynnej. Od 1928 roku na otokach 
okrągłych czapek, proporczykach 
i szaserach pojawił się kolor żółty 
z białą żyłką i tylko nadal śpiewa-
no im żurawiejkę: Kto w Suwał-
kach robi dzieci, szwoleżerów to 
pułk trzeci. 

W obecności prezydenta Rzecz-
pospolitej Ignacego Mościckiego 
pułk obchodził uroczyście swe 
dziesięciolecie, odsłonięto wów-
czas na terenie koszar popiersie 
bohaterskiego płk Jana Hipoli-
ta Kozietulskiego. W podzięce 
i w dowód uznania Prezydent w 
1931 roku podarował suwalskim 
szwoleżerom urnę z ziemią spod 
Samosierry. Zimą 1932 roku ber-
lińska wytwórnia filmowa U.F.A. 
zaangażowała suwalskie wojsko 
do udziału w filmie o wojnie pol-
sko-bolszewickiej. Film kręcony 
był na Suwalszczyźnie m.in.: w 
okolicach Płociczna k/ Suwałk i 
koszarach 2 Pułku Ułanów. 
Zdjęcia (na dole)  przedstawia-
ją jedną ze scen batalistycznych 
tego filmu, widać na niej  żołnie-
rzy 3 Pułku Szwoleżerów.

HISTORIA - WSPOMNIENIA - RELACJE

Kartka z kalendarza  3 Pułk Szwoleżerów 
Mazowieckich im. płk. J. Kozietulskiego 
z Suwalskiej Brygady Kawalerii

/ Zdjęcia suwalskich kawalerzystów "w akcji filmowej”. (ks)  Foto: ze zbiorów Iwan1918 I szwadron szkolny z por. Łaskim, Suwałki 19.III.1931 http://3szwol.pl/sites/default/files/files/imce/
historiapulku/suwa%C5%82ki%20095m.jpg

http://www.dawna-suwalszczyzna.com.pl/1/3%20pulk%20szwolezerow.jpg
http://www.dawna-suwalszczyzna.com.pl/1/3%20pulk%20szwolezerow.jpg
http://www.dawna-suwalszczyzna.com.pl/1/3%20pulk%20szwolezerow.jpg
I szwadron szkolny z por. �askim, Suwa�ki 19.III.1931http://3szwol.pl/sites/default/files/files/imce/historiapulku/suwa%C5%82ki%20095m.jpg
I szwadron szkolny z por. �askim, Suwa�ki 19.III.1931http://3szwol.pl/sites/default/files/files/imce/historiapulku/suwa%C5%82ki%20095m.jpg
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 Przybywało sukcesów w wyszko-
leniu, zawodach jeździeckich. 
Monografista (W. Lewandowski) 
jedno z opracowań poświęconych 
tej jednostce zakończył oceną 
z 1939 roku: ,,Pułk przeżywał 
chyba swój najpiękniejszy okres 
osiągnięty żmudną pracą w ciągu 
długich lat szkolenia i rozwoju. 
Z zapałem więc, poświęceniem i 
wielkim zrozumieniem szwole-
żerowie wykonywali wiosną i la-
tem rozkaz budowania umocnień 
ziemnych, przygotowywali zwały, 
wykonywali zasieki z drutu kol-
czastego. 
W pułku panował optymizm, uf-
ność i wiara w przyszłość, mimo 
nadciągających chmur z Zacho-
du".  3 Pułk Szwoleżerów Mazo-
wieckich im. płk. J. Kozietulskie-
go wchodził w skład Suwalskiej 
Brygady Kawalerii, dowodzonej 
przez gen. bryg. inż. Zygmunta 
Podhorskiego. 

Do tej wielkiej jednostki należały 
jeszcze w okresie pokojowym: 1 
Pułk Ułanów Krechowieckich im. 
płk. Bolesława Mościckiego (ppłk 
Jan Litewski, Augustów), 2 Pułk 
Ułanów Grochowskich im. gen. J. 
Dwernickiego (płk Kazimierz Pli-
sowski, Suwałki), 4 dywizjon ar-
tylerii konnej (ppłk Ludwik Kiok, 
Suwałki), 11 szwadron pionierów.

 
/ Zdjęcie Stanisława Michałowskiego

W roku 1932, powołanie do tego 
Pułku Szwoleżerów Mazowiec-
kich otrzymał pan Stanisław Mi-
chałowski, ze świętokrzyskiej wsi 
Kozia Wola. Urodzony w roku 
1909, czyli w czasach zaborów w 
wieku trzech lat został sierotą. Ra-
zem z rodzeństwem trafił na  wy-
chowanie do wujostwa,  prostych 
i biednych ludzi. Wuj ucieszył się 
bardzo, że Staś pojedzie do wojska 
w Suwałkach. Stanisław Micha-
łowski, dostał się do 4 Szwadro-
nu, którego dowódcą był kapitan 
Adolf Waraksiewicz. Tu okazało 

się, że młodzieniec wychowany na 
wsi posiada wiele cennych zdol-
ności. Nie tylko świetnie jeździ 
ale równie dobrze strzela. Wojsko 
stało się więc szkołą podnoszącą 
posiadane umiejętności. W efek-
cie po paru miesiącach, Stanisław 
jako jeden z pierwszych żołnierzy 
w pułku, otrzymał czterodniowy 
urlop. Bardzo ciepło zapamiętał 
zatem swoją służbę i wydarzenia 
z nią związane. Pewnego razu, 
czwarty szwadron, miał manewry 
nad pobliską rzeką. Każdy żoł-
nierz, musiał wykazać się celnym 
strzałem do celu podczas jazdy na 
rozpędzonym koniu oraz trafnym 
rzutem ostrą piką w wyznaczo-
ne miejsce. Były nagrody za do-
bre wyniki, w większości były to 
urlopy. Wynik Staszka był jednak 
tak zaskakujący, że jako nagrodę 
otrzymał srebrny zegarek. Doko-
nał tego na koniu o imieniu Tustep 
który był jego służbowym kompa-
nem. Któregoś dnia jak szwadron 
wracał  z manewrów, na brzegu 
rzeki stał maleńki przemoknięty 
mały psiak. Żołnierzom zrobiło 
się szkoda szczeniaka, szeregowy 
Wańsztok  zapytał swojego rotmi-
strza, czy może go zabrać . Otrzy-
mawszy zezwolenie, zabrał go ze 
sobą i tym sposobem psiak wy-
chowywał się w pułku. A wyrósł 
na pięknego wilczura i razem z 

żołnierzami wyruszał na wszelkie 
manewry i ćwiczenia. Inna histo-
ria związana jest z Mesyną , jed-
ną z najdłużej służących w pułku 
klaczy. Ponieważ nie nadążała ona 
w kłusie za młodszymi klaczami, 
kapitan Waraksiewicz, odsprzedał 
ją pewnemu dorożkarzowi za 12 
złotych. Może by wszyscy zapo-
mnieli o sędziwej Mesynie gdy-
by nie przypadek który zaskoczył 
wszystkich i wzruszył. Otóż pew-
nego razu klacz z dorożką znalazła 
się w pobliżu pułku i usłyszawszy 
głos trąbki grającej na alarm, ra-
zem z dorożkarzem i dorożką, za-
jechała ma plac ćwiczeń. Na tym 
jednak nie koniec, bo wbrew woli 
powożącego szybko zajęła swoje 
dawne miejsce w szeregu innych 
koni. Widząc to wszystko kapi-
tan zwrócił dorożkarzowi 12 zło-
tych polskich i Mesyna, wróciła 
do pułku.  Tuż przed wyjściem do 
cywila, młodzi szwoleżerowie po-
stanowili uraczyć się czymś moc-
niejszym w karczmie suwalskiego 
szynkarza, noszącego nazwisko 
Michałowski. Stanisław, noszą-
cy takie samo nazwisko, stanął w 
progu owej karczmy, aby zapalić 
papierosa. Koledzy, gdy nalali al-
kohol do kieliszków, nawoływa-
li Staszka po nazwisku. Słysząc 
to szynkarz spytał, który to tak 
samo jak on się nazywa. Doszło 

do spotkania w efekcie którego 
karczmarz zasponsorował poczę-
stunek i napitek. Nie obyło się też 
bez rozmowy o losach obu rodzin 
i planach na przyszłość. Stach do-
wiedział się, że brat karczmarza 
jest dyrektorem w Fabryce Amu-
nicji w Skarżysku – Kamiennej, a 
więc w jego rodzinnych stronach. 
Gdy będziesz wychodził do cywi-
la, otrzymasz ode mnie list poleca-
jący, aby cię zatrudnił, usłyszał na 
pożegnanie. Tak też się stało. Sta-
nisław Michałowski otrzymał pra-
cę w Fabryce Amunicji, w której 
prywatne laboratorium miał sam 
prezydent Ignacy Mościcki. 

Rozkazem ministra spraw woj-
skowych z dnia 1 listopada 1938 
r. ustalono pełną nazwę pułku: 3 
Pułk Szwoleżerów Mazowieckich 
im. płk. Jana Hipolita Kozietul-
skiego. Prawie dwudziestolet-
nia historia pułku zakończyła się 
udziałem w kampanii wrześniowej 
i jej ostatniej batalii - bitwie pod 
Kockiem, ale to już materiał na 
inny artykuł. Warto jeszcze zwró-
cić uwagę, że w listopadzie 1942 
roku, doszło do odtworzenia pułku 
w ramach IV Inspektoratu Suwal-
skiego AK. Pułk ten, prowadził 
działania w Obwodzie Augustow-
skim. Zakończył swoje istnienie 
składając broń wojskom Armii 

/ 3 pulk szwolezerow, ktory powstal jako pierwszy w wolnej Polsce

Program POMOST w Radiu Wnet

Program POMOST w Radiu 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 Po-
most powstaje z myślą o Was - zawiera pamięć o miesz-
kańcach 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, 
czekamy na wiersze i piosenki z Kresów. W Programie 
Pomost łączymy Polaków z całego świata. Czekam na 

Gości i Państwa listy. 
Pozdrawiam serdecznie - Zofia Wojciechowska. Radio 
Wnet Program Pomost emisja on- line środa godzina 
13.00. Do usłyszenia i przeczytania na stronie 
http://www.radiownet.pl/etery/program-pomost

Program Pomost współpracuje z Kresowym Serwisem 
Informacyjnym podając bieżące informacje. 
Radio Wnet sp. z o.o. ul. Krakowskie Przedmieście 13,
00-071 Warszawa, Hotel Europejski pok. 263, 261
programpomost@gmail.com  tel  608 475 240
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Szarże kawalerii polskiej na nie-
mieckie czołgi to fałszywy mit roz-
powszechniony przez niemiecką, 
nazistowską propagandę adapto-
wany przez powojenną propagandę 
komunistyczną. O  polskich ka-
walerzystach szarżujących na nie-
mieckie czołgi we wrześniu 1939 
roku bezpośrednio pisali niemieccy  
i włoscy korespondenci wojenni  na 
potrzeby nazistowskiej propagandy 
.Według polskich historyków we 
wrześniu 1939 roku nie odbyła 
się ani jedna szarża kawaleryjska 
na niemieckie czołgi. Jako bezpo-
średnie zdarzenie mające stanowić 
ilustrację dla tego mitu podaje się 
najczęściej szarżę przeprowadzo-
ną podczas bitwy pod Krojantami 
. Szarżę polscy kawalerzyści prze-
prowadzili na ok. 800 niemieckich 
żołnierzy z batalionu piechoty, 
którzy rozproszyli się w popłochu. 
Szarżujących ułanów nieoczekiwa-
nie zaatakowały ze skrzydła nie-
mieckie transportery opancerzone 
ukryte w lesie, które ostrzelały je 
ogniem karabinów maszynowych. 
Straty jakie ponieśli kawalerzyści 
w czasie odwrotu po ataku nie-
mieckich transporterów korespon-
denci włoscy zapisali na karb ataku 
na czołgi, bo tak ich poinformowa-
ła strona niemiecka. [1]

Wydawnictwo Instytutu Pamięci 
Narodowej opublikowało w tym 
roku  pracę Marcina Majewskie-
go pod tytułem Kresowa Brygada 
Kawalerii w kampanii 1939 roku.  
Andrzej Górecki w swojej recen-
zji , między innymi, napisał „  Jest 
to jedna z nielicznych monografii 
wielkich jednostek kawalerii pol-
skiej, biorących udział w wojnie 
obronnej 1939 roku, tym samym 
stanowi gratkę dla każdego mi-
łośnika kawalerii II RP. Kresowa 
Brygada Kawalerii była jedną z 
tych jednostek, które w kampanii 
1939 roku, nie zasłynęły wyjątko-
wymi wyczynami bojowymi, jak 

choćby słynna Wołyńska Bryga-
da Kawalerii, niemniej jej historia 
jest ważnym fragmentem w histo-
rii udziału tej broni w wojnie 1939 
roku. Autor przedstawił w sposób 
wyważony, bezstronny i ciekawy 
historię jednej z mniej znanych 
brygad września. Przez całą książ-
kę przebija ogromna praca badaw-
cza Historyka, jego staranność o 
kompleksowe przedstawienie lo-
sów tej jednostki . (…)
 
Kresowa Brygada Kawalerii była 
jednostką, w której służyło wielu 
znanych później wojskowych, jak 
choćby ówczesny major, a później-
szy generał Zygmunt Walter-Janke, 
w przyszłości komendant Okręgu 
Śląskiego Armii Krajowej oraz 
znany historyk wojskowości, autor 

między innymi znakomitej mono-
grafii Artyleria koronna w obronie 
niepodległości Polski 1792-1794. 
Jednym z dowódców pułków bry-
gady był zaś, przyszły generał LWP 
Stefan Mossor. Ówczesny pod-
pułkownik (dowodził 6 pułkiem 
strzelców konnych im. Hetmana 
Wielkiego Koronnego Stanisława 
Żółkiewskiego). Najbardziej znany 
jako dowódca Grupy Operacyjnej 
Wisła. Równie barwną postacią, 
był drugi dowódca brygady puł-
kownik dyplomowany Jerzy Gro-
bicki. Jemu i wielu innym oficerom 
brygady, Autor poświęcił bardzo 
ciekawe biogramy zamieszczone 
przy końcu pracy. Są szczegółowe, 
w rzetelny i zwięzły sposób przed-
stawiono w nich drogi kariery do-
wódczej, poszczególnym oficerów 
Kresowej Brygady Kawalerii ”. [2]  
 
Marcin Paluch autor książki : 
„Działania bojowe Wołyńskiej 
Brygady Kawalerii w pierwszej 

fazie kampanii wrześniowej 1939 
roku ” (okładka po prawej) idąc 
pod prąd utartym stereotypom, 
przedstawił w sposób kompetentny 
i rzeczowy – na przykładzie Wo-
łyńskiej Brygady Kawalerii – dużą 
sprawność i efektywność polskich 
jednostek konnych. Wykazał, że 
będący na jej wyposażeniu sprzęt 
bojowy nie odbiegał w tym okre-
sie od europejskich i światowych 
standardów. Pomimo iż brygady 
kawalerii II Rzeczypospolitej, pod 
względem uzbrojenia i zadań tak-
tycznych, przygotowywane były 
głównie do zadań obronnych, to 
w trakcie działań wojennych prze-
chodziły także do akcji zaczepnych 
i to – jak wykazano w pracy – z po-
wodzeniem. Plany operacyjne oraz 
szczegóły tych zmagań zostały 

przedstawione w sposób interesu-
jący, można by rzec – nowatorski. 
Autor udowodnił, iż opisywana 
formacja swoją wzorową postawą 
bojową w pełni zasłużyła na miano 
„Żelaznej Brygady Wołyńskiej”, 
potwierdzając swoją przynależność 
do elitarnych jednostek Wojska 

Polskiego. Całość napisana zosta-
ła językiem komunikatywnym, a 
jednocześnie precyzyjnym. Wiele 
ustaleń faktograficznych, jak i traf-
nych wniosków formułowanych 
w pracy, z pewnością wejdzie do 
szerszego obiegu naukowego. Tak 
zrecenzował pracę : prof. dr hab. 
Mirosław Piotrowski, KUL. [3]  1 
kwietnia 1937 Brygada Kawalerii 
„Równe” została przemianowana 
na Wołyńską Brygadę Kawalerii. 
Pierwszym dowódcą Wołyńskiej 
BK został dotychczasowy dowód-
ca BK „Równe”, płk dypl. Adam 
Korytowski, który w marcu 1938 
awansował na generała brygady. 
W czerwcu 1939 na stanowisko 
dowódcy brygady został wyzna-
czony płk dypl. Julian Filipowicz, 
dotychczasowy dowódca 3 Pułku 
Strzelców Konnych w Wołkowy-

sku. Wołyńska Brygada Kawalerii 
pod dowództwem płk. dypl. Julia-
na Filipowicza wchodziła w skład 
Grupy Operacyjnej "Piotrków" w 

Armii "Łódź". Dowódcy brygady 
podporządkowano 12 Pułk Uła-
nów Podolskich ze składu Kreso-
wej Brygady Kawalerii, którego 
pokojowym garnizonem była Bia-
łokrynica k. Krzemieńca. 1 wrze-
śnia udanie broniła się w lasach na 
północ od Kłobucka pod wsiami 

Mokra, Mokra II i Mokra III przed 
natarciem niemieckiej 4 Dywizji 
Pancernej gen. por. Georga Hansa 
Reihardta (bitwa pod Mokrą). Tego 
dnia brygada straciła ok. 400 ludzi 
i 5 dział, niszcząc około 150 pojaz-
dów nieprzyjaciela, w tym 76 czoł-
gów. Walka ta uchroniła czasowo 7 
Dywizję Piechoty od jej okrążenia 
od strony północnej przez niemiec-
ką 4 Dywizję Pancerną.  [4] 

 
http://www.wpk.p.lodz.pl/~bolas/
main/uzbrojenie/armpol/kawaleria.
htm
Ppłk dypl. Stanisław Koszutski, 
oficer artylerii konnej Wyższej 
Szkoły Wojennej  który jako oficer 
dyplomowany na własne życzenie 
otrzymał przydział do Sztabu Wo-
łyńskiej Brygady Kawalerii, jako 
I-szy oficer sztabu jest autorem wy-

danej w 1972 roku Londynie książ-
ki „Wspomnienia z różnych pobo-
jowisk”.  Jeden z rozdziałów nosi 
tytuł : „Żelazna Brygada „  i odnosi 
się do dwuletniego okresu przygo-
towywania i szkolenia Brygady do 
wojny.  „Człowieku”- mówili – 
„Będziesz miał dwa lata tortur i za-
trutego życia- o ile nawet on ciebie 
nie skończy. - Wybierz lepiej którąś 
Dywizję Piechoty z dobrym garni-
zonem, zamiast ryzykować Twoją 
karierę w parszywym Równem”! 
Uparłem się jednak. Po pierwsze 
chciałem koniecznie jako oficer Ar-
tylerii Konnej służyć w Brygadzie 
Kawalerii. Po drugie, był to moja 
macierzysta Brygada, gdyż wywo-
dziłem się z 2 DAK i, po trzecie, 
ciągnął mnie Wołyń do którego za-
wsze miałem specjalny sentyment. 
(…) Nie tylko po latach, ale już po 
kilku miesiącach służby w sztabie 
Wołyńskiej Brygadzie Kawalerii 
zobaczyłem, że nie mogłem wy-
brać lepiej początku mej kariery 
oficera dyplomowanego. Służyłem, 
bowiem, jak to wojna pokazała, w 
jednej z najlepszych, najpiękniej-
szych i najbardziej walecznych 
Brygad polskiej Kawalerii i pod 
dowódcą, który zrobił ja taką, jaka 
była na wojnie, który wywarł per-
sonalnie na mnie olbrzymi wpływ, 
przygotowując mnie do roli póź-
niejszego dowódcy pułku pancer-
nego. (…) Wołyńska Brygada Ka-
walerii stała się ŻELAZNĄ 
BRYGADĄ – nie tylko na manew-
rach, w koszarach, na przeglądach i 
defiladach, ale okazała się taką 
podczas jedynej próby, która dosta-
tecznie kwalifikuje żołnierza w 
walce. (…) 28 sierpnia przeglądał 
brygadę dowódca Armii gen. Róm-
mel. Jak kiedyś w 1924 roku na 
błoniu w Pietraszce pod Białymsto-
kiem, byłem świadkiem pierwsze-
go w mym życiu przeglądu sześciu 
pułków 1 Dywizji Kawalerii, tak 
teraz byłem świadkiem OSTAT-
NIEGO przeglądu przez tego same-
go generała, Wielkiej Jednostki Ka-
walerii w przeddzień wojny. Na 
siwym arabie, z tym samym ofice-
rem sztabu co wówczas ppłk dypl. 
Chrząstowskim przeglądał gen. 
Rómmel cztery pułki kawalerii i 
dywizjon artylerii konnej w peł-
nym składzie i w pełnym ekwipun-
ku wojennym. Było na co patrzeć! 
Brygada w całości przedstawiała 
się wspaniale, marsowo i groźnie. 
Nigdy, nigdy do końca życia, tego 
obrazu nie zapomnę. Nie wiedzia-
łem jednak wówczas, że na polach 
pod Brzeźnicą i przy podobnych 
uroczystościach innych brygad pol-
skiej kawalerii w innych Armiach, 
przed przekroczeniem przez czołgi 
i samoloty niemieckie naszej grani-
cy, zamyka się wiek czynów i prze-
wag konnej kawalerii. Nie wiedzia-
łem że asystuję widowisku, które 
się więcej nie powtórzy i że ta 
wspaniała jednostka za 26 dni le-

ŻELAZNA BRYGADA

/ Hej, hej ułani

http://www.wpk.p.lodz.pl/~bolas/main/uzbrojenie/armpol/kawaleria.htm
http://www.wpk.p.lodz.pl/~bolas/main/uzbrojenie/armpol/kawaleria.htm
http://www.wpk.p.lodz.pl/~bolas/main/uzbrojenie/armpol/kawaleria.htm
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gnie gdzieś w ziemi Lubelskiej na 
polu chwały, po stoczeniu 10 
krwawych zaciętych bitew z szalo-
ną przewagą przeciwnika. Nie 
wiedziałem, że ludzie i konie oka-
żą się zdolni do takiego wysiłku 
fizycznego i moralnego, jaki ta 
Brygada dokonała na przestrzeni 
100 kilometrów marszów bez od-
poczynku, bez zaopatrzenia, nęka-
na stałymi nalotami lotnictwa i 
atakowana przez dziesięciokrotnie 
liczniejszego nieprzyjaciela. 
Wbrew wszelkim kalkulacjom 
możliwości takiego wyczynu, Wo-
łyńska Brygada Kawalerii zacho-
wała do końca ta sama zwartość 
szeregów, jaką w dniu 28 sierpnia 
przedstawiła na polu pod Brzeźni-
cą – tylko, że zamiast tysięcy uła-
nów, strzelców konnych i kanonie-
rów szeregi liczyły dziesiątki w 
pułkach, a jednostki w plutonach. 
I niech mi nikt nie mówi, że Pol-
ska Kawaleria była tylko kosztow-
ną zabawką biednego narodu. Jeśli 
ktoś może sądzić, że wartość woj-
ska może się mierzyć jedynie suk-
cesami na polu walki, to zabawką 
były również i nasze dywizje pie-
choty i Francuskie i Angielskie 
jednostki pancerne w 40 roku, a 
niemieckie pod El Alamein i Sta-
lingradem, francuskie pod Dien 
Bien Phu i amerykańskie w Wiet-
namie. Ulec, bowiem może każda 
armia i każdy oddział tej armii, bo 
w walce decyduje przewaga. Takie 
jest bezwzględne prawo wojny. 
Ale dla miary wartości wojska 
kryterium jest JAK dane wojsko 
walczyło. To JAK jest jego pomni-
kiem sławy i źródłem dumy naro-
du. [5]  Wołyńska Brygada Kawale-
rii w bitwie pod Mokrą dała 
bohaterski przykład polskim od-
działom walczącym w kampanii 
wrześniowej. Na temat kampanii 

wrześniowej powstało wiele mi-
tów. Walki pod Mokrą, Mławą, 
Wizną, Tynnem, Węgierską Gór-
ką, Bzurą, Kleckiem, Kockiem, 
Grodnem, obrona Warszawy, Mo-
dlina, Lwowa, półwyspu Helskie-
go i Westerplatte, wspominane są 
jak wojenne legendy. Niektóre do-
tyczą szarż polskiej kawalerii na 
jednostki pancerne. Wbrew opo-
wieściom niemieckich weteranów, 
we wrześniu 1939 roku, polscy 
kawalerzyści nigdy nie zaatako-
wali czołgów z szablami w ręku. 
Brali natomiast udział w wielu 
skutecznych akcjach. Szarżą prze-
łamywali okrążenia. Byli niezastą-
pieni w pościgach za niemiecką 
piechotą. Atakowali z zaskoczenia 
tabory i uczestniczyli w zwiadach. 
Manewrowali na stykach linii 
obronnych i osłaniali odwrót pol-
skich jednostek. Byli najbardziej 
mobilną częścią polskich armii. 
Ich walory bitewne sprawdziły się 
w walkach zaporowych i blokowa-
niu natarcia niemieckich czołgów. 
W walkach z Wermachtem polscy 
kawalerzyści używali broni prze-
ciwpancernej, zadając wrogowi 
dotkliwe straty i sławiąc się sukce-
sami na polu walki. Kawaleryjskie 
szable urosły do roli symbolu. W 
kampanii wrześniowej Kawaleria 
Wojska Polskiego odegrała rolę 
nie mniejszą, niż o wiele liczniej-
sze jednostki piechoty. Walczyła 
od pierwszych chwil II wojny 
światowej. Istotną rolę odegrała 
zwłaszcza w trakcie bitew gra-
nicznych. Choć już drugiego dnia 
wojny doszło do licznych przeła-
mań frontu, polscy kawalerzyści 
wykazali się niezwykłym bohater-
stwem i odwagą. (…) Jedną z naj-
ważniejszych, zarazem pierw-
szych, bardzo krwawych walk 
kampanii wrześniowej, w której 

zwyciężyła polska kawaleria, sto-
czono pod wsią Mokra. Wołyńska 
Brygada Kawalerii dowodzona 
przez płk Juliana Filipowicza star-
ła się z 4. Dywizją Pancerną do-
wodzoną przez generała Hansa-
-Georga Reinharda, wchodzącą w 
skład 10. Armii generała Waltera 
von. Reichenau (późniejszego 
feldmarszałka). Mimo przygniata-
jącej przewagi Niemców, Polacy 
nie ulegli, choć wielu z nich boha-
terską obronę przypłaciło życiem. 
(…) W wyniku walk pod Mokrą 
niemiecka 4. Dywizja Pancerna 
straciła ponad 100 czołgów i wo-
zów opancerzonych, kilkuset zabi-
tych i rannych oraz 200 jeńców. 
Przez następne dwa dni nie była 
zdolna do podjęcia działań za-
czepnych. Wołyńska Brygada Ka-
walerii straciła pół tysiąca zagi-
nionych, rannych i zabitych, 500 
koni, 5 dział i 4 armatki przeciw-
pancerne. Najbardziej dotkliwe 
straty polscy żołnierze zadawali 
Niemcom właśnie przy użyciu 
broni przeciwpancernej. Drama-
tyczne niedobory tego typu uzbro-
jenia przyczyniały się do porażek 
polskich oddziałów w wielu star-
ciach kampanii wrześniowej. Gdy-
by Wojsko Polskie dysponowało 
większą ilością broni przeciwpan-
cernej, z pewnością Niemcy nie 
mogliby myśleć o „Blitzkriegu” i 
łatwym przełamywaniu obrony 
polskiej klinami pancernymi, co 
niestety miało miejsce już w 
pierwszych dniach wojny pod 
Częstochową, Mławą i na Pomo-
rzu. Być może również 2-go wrze-
śnia nie doszłoby do wycofania 
Armii „Kraków” i kompletnego 
załamania całej linii obronnej. 
Dysproporcje sił, uzbrojenia i 
środków technicznych, korzystne 
dla Niemców oraz ofensywna dok-

tryna wojenna i inicjatywa strate-
giczna, pozostające po ich stronie, 
stawiały polskie armie na przegra-
nej pozycji. Żołnierze Wołyńskiej 
Brygady Kawalerii, obok obroń-
ców Westerplatte, Wybrzeża, War-
szawy, Lwowa oraz żołnierzy Gru-
py Operacyjnej „Polesie” i KOP-u, 
kawalerzystów Wielkopolskiej 
Brygady Kawalerii gen. Romana 
Abrahama walczących nad Bzurą, 
„maczkowców” z 10. Brygady Ka-
walerii Zmotoryzowanej czy od-
działów 1. Dywizji Piechoty Le-
gionów, to najwięksi bohaterowie 
przegranej kampanii wrześniowej. 
[6]  Dnia  1  października  2012r o 
godzinie  21,13  zmarł  w  swoim  
mieszkaniu  w  Warszawie  kapitan  
Feliks  Lempkowski,   jeden  z  
ostatnich trzech  żyjących  do  tej  
pory  na  świecie  Ułanów  21  Puł-
ku  Ułanów  Nadwiślańskich,  
uczestnik  walk  obronnych  wrze-
śnia  1939 r.  i  uczestnik  Bitwy  
pod  Mokrą, gdzie  jedyny  raz  w  
dziejach  ludzkości  Formacje  Ka-
waleryjskie  były  lepsze  od  For-
macji  pancernych.  W  Bitwie  pod  
Mokrą,  koło  Częstochowy  Niem-
cy  zostali  zatrzymani  i  stracili  
1/5  czołgów i pojazdów  pancer-
nych,  które  stracili  w  całej  
Kampanii  Wrześniowej  1939r  w  
Polsce.  Obrońcy Polski – Wołyń-
ska  Brygada  Kawalerii  i  w  jej  
składzie  znajdujący  się  na  głów-
nym  kierunku  natarcia Niemców  
21  Pułk  Ułanów  Nadwiślańskich  
swój  sukces  zatrzymania  Niem-
ców  zapłacili  wielką  daniną  krwi. 
W  Bitwie  pod  Mokrą  brał  udział  
zmarły  kapitan  Feliks  Lempkow-
ski i  później  co  roku  przez  
wszystkie  lata  uczestniczył  w  
uroczystościach pod  Pomnikiem 
Pamięci  Bohaterów  Wołyńskiej  
Brygady  Kawalerii  w  Mokrej.

 Pogrzeb  odbył  się  dnia  8  paź-
dziernika  2012r,  w  poniedziałek  
na  Cmentarzu Bródzieńskim w  
Warszawie (  ul.  Św.  Wincentego 
) [7] 

1]   Steven J. Zaloga, Polska 1939. 
Blitzkrieg, AmerCom SA, Poznań 
2009, ISBN 9788326102875, s. 42.
2] http://historia.org.pl/2012/05/23/
kresowa-brygada-kawalerii-w-
kampanii-1939-roku-m-majewski-
recenzja/
3] http://historyton.pl/catalog/pro-
duct_info.php?products_id=1810
4] http://pl.wikipedia.org/wiki/
Wo%C5%82y%C5%84ska_Bryga-
da_Kawalerii
5] UŁAN WOŁYŃSKI Nr 24 
http://www.ulan-wolynski.org.pl/
biuletyn24.html
6] Mikołaj Falkowski    Wołyń-
ska Brygada Kawalerii pod Mo-
krą    Polskie Radio http://www.
polskieradio.pl/39/245/Artyku-
l/185925,Wolynska-Brygada-Ka-
walerii-pod-Mokra
7] http://www.wroclawskikomitet.
pl/komitet/ogloszenia/item/1305-
-zmar%C5%82-uczestnik-bitwy-
pod-mokr%C4%85-rotmistrz-
feliks-lempkowski

Zofia Wojciechowska
Rozczarowanie, niepewność, zdu-
mienie i strach – to odczucia na-
szych rodaków z Białorusi. Tak 
widzą zagrożenia, które niesie 
działalności MSZ, tak mocno po-
wiązana z polityką ministra Si-
korskiego. Dziś okazuje się, że 
współpraca z MSZ może być  nie-
bezpieczna dla polskich działaczy 
na wschodzie, a także stwarza 
wiele komplikacji dla polskich or-
ganizacji.

W ostatnich dniach przyjechała do 
Polski grupa działaczy z Białoru-
si, której przewodniczyła prezes 
ZPB Andżelika Orechwo. Polacy 
przybyli by spotkać się z Sejmową 
Komisją ds. Łączności z Polakami 
za Granicami. Aż 45-osobowa de-
legacja Związku Polaków na Bia-
łorusi, w tym w/w prezes ZPB An-
dżelika Orechwo, wiceprezes ZPB 
Mieczysław Jaśkiewicz, Hanna 
Paniszewa, Renata Dziemanczuk  
oraz prezesi oddziałów tereno-
wych Związku, m.in. z Mińska, 
Brześcia, Iwieńca, Wołkowyska 
spotkali się także z min. spraw za-

granicznych R. Sikorskim.  Obec-
ny  partner wszystkich przedsię-
wzięć czyli-  MSZ okazuje się być 
trudny dla beneficjentów jakimi są 
polskie organizacje społeczne w 
kraju i za granicą.
Wśród Polaków na wschodzie daje 
słyszeć się pytania- czy chodzi o 
to żebyśmy zniknęli ?, czy jeste-
śmy przeszkodą dla Polski?, czy 
utrudniamy realizację jakichś ce-
lów polityki?
Spotkanie specjalnej komisji ŁPG 
w ostatnią środę- 24 październi-
ka w Sali Kolumnowej Sejmu RP 
pokazało jak wielki jest niepokój 
rodaków mieszkających na Biało-
rusi i nie tylko. Trudno się temu 
zresztą dziwić, jeśli weźmiemy  
pod uwagę ostatnie wydarzenia: 
kompromitację w sprawie Alesia 
Bialackiego, wpadka z PIT-ami, 
opóźnienia w finansowaniu róż-
nych programów i zadań podejmo-
wanych przez polskie organizacje 
na wschodzie nakładają się na zna-
czący ciąg wydarzeń.
Jeszcze kilka miesięcy temu moż-
na było sądzić, że mamy do czy-
nienie z przypadkami, ale to naiw-
nie optymistyczna wersja.
 Jak mawiają Amerykanie: Jeden 

błąd -to przypadek. Dwa błędy – 
zbieg okoliczności. Trzy błędy- to 
świadome działanie.
I właśnie ze świadomym działa-
niem mamy teraz do czynienie. 
Nie sposób uwierzyć w to, że w 
nowocześnie zarządzanym pań-
stwie możliwe jest popełnianie 
takiej ilości błędów w sprawach 
tak ważnych i tak delikatnych. Nie 
sposób również uwierzyć w urzęd-
niczą samowolę i opieszałość. A 
zatem zgodnie z tym, co mawiają 
Amerykanie- mamy do czynienie 
ze świadomą akcją. 
Jest to bardzo przykre, ale trzeba 
nazwać to po imieniu:  to świado-
me działanie mające na celu osła-
bienie Polaków w krajach naszych 
wschodnich sąsiadów- prowadzo-
ne w imię serwilistycznej pseudo 
polityki. Jest to objaw niezwykle 
niebezpiecznego i kompletnie  
błędnego myślenia, że z pozycji 
na klęczkach można negocjować. 
Historia pokazuje, że jest to nie-
możliwe i prowadzi wyłącznie do 
coraz większych strat i upokorzeń.
Demonstrowany brak szacunku 
wobec naszych rodaków ze strony 
rządu obecnej RP pokazuje, że na-
szego państwa i rządu też szano-

wać nie trzeba.
Polacy w Rosji, na Białorusi i 
Ukrainie na pewno nie są łatwy-
mi partnerami dla miejscowych 
pseudodemokratycznych rządów 
ale odmawianie im wsparcia ze 
strony Polski prowadzi do osłabie-
nia ich pozycji, a zatem tym bar-
dziej utrudnia ich sytuację, przez 
co uniemożliwia normalizację 
stosunków z miejscową władzą. 
Polacy czują się zagrożeni, zdez-
orientowani, pozbawieni pomocy 
w związku z czym ich działania 
stają się chaotyczne, nieracjonalne 
i agresywne. 
Taka sytuacja stanowi zagrożenie 
dla polskich interesów w relacji z 
krajami  zachodnimi np. Niemca-
mi- ponieważ pokazujemy, że nie 
dbamy o naszych obywateli. Za-
dziwiająca jest symetria między 
brakiem wsparcia dla Polaków 
za wschodnią granicą a brakiem 
aktywności rządu polskiego w 
kwestii unieważnienia prawa na-
zistowskiego ograniczającego pra-
wo mniejszości polskiej w Niem-
czech.

Zostawmy na razie kwestie pol-
skiej diaspory. Pełen obraz sy-
tuacji rysuje się dopiero wtedy 
kiedy weźmiemy po rozwagę 
kwestie gospodarcze- powszech-
nie oczywiste i znane każdemu: 
po pierwsze - kwestie  gazociągu 
Nord- Stream i Świnoujścia ( nie 
będziemy w tej chwili rozwodzić 
się nad szczegółami),  po drugie- 
problem negocjacji gazowych – 

warto powiedzieć o fakcie wielu 
osobom nie znanym, że nieko-
rzystne rozstrzygnięcia dotyczące 
cen oraz okresu dostaw nastąpiły 
kiedy wiadomo było, że Polska ma 
złoża gazu łupkowego. Efekt tych 
rozmów to najdroższy gaz ziemny 
w Europie. 
Jeśli ułożymy z tych wszystkich 
elementów swoisty puzzle to uzy-
skamy ponury obraz koncepcji 
polityki wschodniej, w którym 
wszystkie potknięcia dotyczą-
ce Polaków na Białorusi, Litwie, 
w Rosji i Ukrainie mają głęboki 
sens, są działaniami celowymi i 
głęboko przemyślanymi. Optymi-
styczne było by przyjąć, że to je-
dynie błędy. 
Niestety nie! 
To działania celowe, bardzo mocno 
ze sobą powiązane, będące świa-
dectwem wspomnianej już ser-
wilistycznej strategii politycznej. 
Należy prosić Boga żeby przyszło 
opamiętanie, żeby to wszystko nie 
wydało zatrutych owoców.

Red. Zofia Wojciechowska
Program Pomost 

Materiał dźwiękowy ze spotka-
nia z polską delegacją z Białoru-
si znajduje się na stronach Radia 
Wnet http://www.radiownet.pl/#/
publikacje/wspolpraca-z-msz-sta-
je-sie-niebezpieczna-czy-polacy-
na-wschodzie-czuja-sie-zagrozeni

"PRZEMYŚLNE" 
POMYŁKI
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Zygmunt Rucker, zainteresowany 
naukami ścisłymi, studiował farma-
cję i chemię. Zdobytą wiedzę oraz 
swoje „opętanie ideą pozytywi-
stycznego myślenia i szacunek dla 
pieniędzy i ich przewagi nad musz-
kietem i karabelą „ zainwestował w 
aptekę „Pod Srebrnym Orłem” przy 
Krakowskiej 26 we Lwowie. A gdy 
„w czasie wojny francusko-pruskiej 
w 1871 roku Niemcy zaprowadzi-
li w swym wojsku nowość, tzw. 
Erbwurst, jako bardzo wygodny, 
pożywny i zdrowy artykuł aprowi-
zacyjny wojska, wszedł w kontakt 
z lekarzem sztabowym niemieckim 
i nabył od niego recepturę. Tej spo-
żywki”, protoplasty dzisiejszych 
„Gorących kubków” (Jerzy Janic-
ki “Krakidały”). I tak Zygmunt 
Rucker założył we Lwowie wielką 
fabrykę konserw. „Fabryka Rucke-
ra większa była nawet od fabryki 
Baczewskiego” –wspomina wiel-
kiego lwowiaka, przemysłowca, 
jego prawnuczka mieszkająca w 
M3, w bloku na Ursynowie. Doce-
niając siłę reklamy i promocji pre-
zentował Zygmunt Rucker swoje 
wyroby niezwykle pomysłowo, o 
czym pisał w pamiętniku: „Zbliża-
ła się stuletnia rocznica powstania 
kościuszkowskiego i bitwy pod 
Racławicami. Celem uczczenia tej 
wiekopomnej zaszłości historycznej 
miasto Lwów postanowiło urządzić 
wielką wystawę krajową(…) Ocze-
kiwany był przyjazd cesarza, który 
przyjął protektorat nad wystawą…, 
postanowiłem, przeto wystąpić na 
wystawie z mojemi dwoma przed-
siębiorstwami, tj. z apteką i fabryką 
jak najefektowniej. Powiodło mi 

się to wszystko w pełnej mierze, 
bo nie tylko, że szersza publiczność 
zainteresowała się żywo moimi wy-
robami, które nie tylko otrzymały 
najwyższe odznaczenia i medale, 
ale największy triumf czekał mnie z 
okazji przyjazdu Franciszka Józefa, 
który przechodząc koło mego sto-
iska wystawowego przedstawiające-
go obóz polowy wojenny, w którym 
bardzo udanie manekiny żołnierzy 
austriackich gotowały i spożywały 
zupę wyrobu fabryki, przystanął i 
przez kilka minut rozmawiał ze mną 
na temat rozmiarów przedsiębior-
stwa”.(Jerzy Janicki “Krakidały”). 
Odchodząc odezwał się cesarz do 
swego otoczenia, że firmę należy 
popierać. Kminkowa zupka Pana 
Zygmunta wyparła w tamtych cza-
sach z rynku w Turcji niemiecki 
koncern „Knorr”. Rozkwit firmy 
przypada na czasy II RP, właściciel 
firmy dzierżawi folwark, na którym 
uprawia składniki konserw warzyw-
nych i marmolad, buduje własną be-
koniarnię, z której wychodzą znane 
za oceanem szynki „Polish Hams” i 
sponsoruje najstarszy lwowski klub 
sportowy „Czarni”. Gdy wybucha 
II wojna światowa, kolejny właści-
ciel fabryki, syn Pana Zygmunta, 
Jan Jerzy Rucker i jego małżonka, 
Stefania, z domu Markheim  (córka 
dyrektora banku) chronią się w Kro-
śnie. Niestety, wskutek głodowej 
gruźlicy kości żona Pana Jana Jerze-
go traci obie nogi. I gdy do miasta 
zbliżają się sowieci, Pan Jan Jerzy 
Rucker, „lwowski nabab, kapitalista 
i burżuj, posiadacz całego taboru 
samochodowego” zawozi osobiście, 
na taczce, żonę do domu dla niepeł-

nosprawnych, prowadzonego przez 
siostry klaryski. I również w tym 
przypadku kościół dochował wier-
ności człowiekowi. To jedna z wie-
lu sag lwowskich, sag kresowych, 
które byłyby doskonała kanwą dla 
filmu, literatury, reportażu gdyby 
nie zmowa milczenia. A przecież 
tak wiele zawdzięczamy Polakom, 
urodzonym na polskich Kresach II 
RP, którym udało się uniknąć śmier-
ci z rąk oprawców niemieckich, so-
wieckich, ukraińskich i ubeckich. 
Nasze najlepsze dziedzictwo III 
RP (*i świata, tam żyło i żyje wielu 
Kresowiaków* ) to owoc intelektu, 
serca i pracy wypędzonych z Kre-
sów Polaków, tam wykształconych 
czy tylko wychowanych, czy dzie-
dziczących geny i zamieszkałych 
na terenie Warszawy, Wrocławia, 
Torunia, Trójmiasta, Opola, Wał-
brzycha, Krakowa, Gliwic, Bytomia 
i wielu innych miast, miasteczek, 
wsi. Chwała im za to, przecież ogra-
bieni, umęczeni, osieroceni, okale-
czeni psychicznie i często fizycznie, 
z pochodzeniem wyklętym przez 
nienawistne rządy III RP z pamię-
ci, z pogodą ducha i humorem jak 
na batiarów kresowych przystało, 
żyli*i żyją wśród nas*, Oni nam 
służyli*i służą *w**nauce, sztuce, 
edukacji, rozrywce, mediach itp. I 
pomyśleć, jaki byłby nasz kraj gdy-
by nie zbrodnicza polityka ZSRR, 
ten okrutny komunistyczny reżim, 
który przyniósł śmierć 60 milionom 
ludzi różnych narodowości, spowo-
dował największy exodus ludności 
a przede wszystkich dokonał spu-
stoszenia w umysłach i duszach. To 
NKWD uknuło w 1936 roku termin 

„wróg narodu” na określenie Pola-
ków zamieszkujących II RP, szcze-
gólnym wrogiem, wrogiem nr 1 stał 
się dla nich kościół. Wroga należa-
ło fałszywie oskarżyć i zniszczyć. 
Gdy sowieci napadli zdradziecko 
na Polskę 17 września 1939 roku, 
w Wielkiej Brytanii, przywódca La-
bour Party, Arthur Greenwood, w 
oświadczeniu nadanym przez radio 
mówił, że „sprawa Polski to sprawa 
honoru robotników całego świata. 
Niech wie ten rzekomo socjalistycz-
ny Związek Republik Sowieckich, 
że proletariusze wszystkich krajów 
nie zapomną mu nigdy haniebnej 
zdrady dokonanej w stosunku do 
Polski.” Dlatego Polacy znający 
historię przypominają o ofiarach 
zbrodni sowieckiej, obecnych i nie-
obecnych wśród nas. Nie dlatego, 
że należą do PIS, kościoła czy innej 
organizacji, dlatego, że po 60 latach 
zmowy milczenia czując się wolni 
chcą głośno mówić o tej zbrodni. 
Ku przestrodze i dla tych, co prze-
żyli. I tego nie rozumieją Ci, którzy 
krzywdy nie doznali, nie otrzymali 
właściwego wychowania i nie zdo-
byli wiedzy. Dla nich jest to powód 
do żartu. Śmieszny sobotni poranek, 
żart w radio zet. Pani “Władzia”, 
matka syna śpiocha, uskarża się na 
budzenie syna, którego nic nie jest 
w stanie obudzić do pracy, nawet 
marsz obudź się Polsko. I jaka na 
to rada? Może Doda mogłaby go 
obudzić, ale zapewne nie poszedł-
by potem do pracy a tym bardziej 
do kościoła. Czuję się zażenowa-
na tym tekstem i zaciekawiona, ile 
taki wysiłek intelektualny kosztuje? 
Prezydent Putin obchodził 60 uro-

dziny, czy zezwolił tego dnia swoim 
więźniom politycznym na przepust-
kę, widzenie? Krystyna Kurczab-
-Redlich w RP z 14 września 2012 
r., w artykule „Samotność opozy-
cjonisty” wyjaśnia, co w liczbie 31 
wywołuje tę dziką agresję obecnych 
gospodarzy Kremla. 31 to numer ar-
tykułu Konstytucji FR dającego pra-
wo przeprowadzać zebrania, wiece 
oraz demonstracje, marsze i pikiety. 
I dlatego młodzi, stanowiący opozy-
cję do reżimu Putina, wychodzący 
tego dnia na ulice, są bici i areszto-
wani. Czy w obronie Surena Gaza-
rajana, Jewgienija Witczeniki, Igora 
Nogawkina, Maksima Konobjejew-
skiego, Aleksieja Kozłowa, Daniła 
Konstantinowa, Taisy Osipowej 
(wyrok z 28 sierpnia:10 lat kolonii 
karnej)Olega Koczkina, Anatola 
Sardajewa, Jeleny Goriaczewej i 
wielu innych, których sprawy za-
kończono niedawno albo które się 
jeszcze toczą, wystąpiła ostatnio 
choć jedna znana w świecie osoba- 
pyta autorka. Metody jak za Stalina, 
skazywanie na łagry na podstawie 
fałszywych oskarżeń. Po demon-
stracji 6 maja na placu Błotnym, do 
mieszkania 22-letniego uczestnika 
wtargnęła wieczorem grupa męż-
czyzn po wyłączeniu bezpiecznika 
na korytarzu, w dziewczynę chło-
paka wycelowano pistolet, chłopaka 
rzucono na ziemię, skuto, wynie-
siono, zabrano komputery, telefony, 
blok rysunkowy i …dżinsy. Pola-
ków mordowanych i wypędzanych 
w latach 1936 -1945 też pozbawiano 
ubrań.

Przejdź świat cały, 
gdzie znajdziesz drugi tak wspaniały
Bożena Ratter

Romuald Mieczkowski 
ZNAD WILII to 160 stron lektury! 
Jakie tematy i kwestie są poruszane w 
tym numerze?
* Tomasz Bończa w felietonie Zatro-
skani stosunkami pisze o ludziach, 
poruszających w wąskich gronie, 
często przypadkowych ludzi, tematy 
polsko-litewskie
* Grzegorz Pełczyński, w artykule 
Kto wytwarza kybyny (kibiny) pisze 
o Tatarach na Litwie
* Tadeusz Zubiński znad Dźwiny, w 
felietonie Inflancki groch z kapustą (z 
rosyjskim kontekstem), pisze o sytu-
acji dziś na Łotwie
* Władysław Zajewski, w artyku-
le Lęk Ateńczyków przed dyktaturą 
przestrzega przed trudnymi lekcjami 
demokracji
* Mieczysław Jackiewicz daje świa-
dectwo eksterminacji Żydów w Kie-
mieliszkach; pisze o sławnych archi-
tektach i budowniczych w Wilnie; 
wspomina ulicę Połocką na Zarzeczu 
w czasie wojny, podczas swojego 
dzieciństwa

* Wokół Oskara Miłosza w Paryżu-
-Kownie-Wilnie toczy się opowieść 
Zenowiusza Ponarskiego: Paryskie 
życie. Kawiarnia „La Rotonda”. Pod 
znakiem Pogoni
* Na prawym brzegu Wilii – Marian 
Wiszniewski to wspomnienie o Wil-
nianinie, Czytelniku Znad Wilii
* Poezja Litwinów w Polsce przedsta-
wia Sigitas Birgelis z Puńska na Sej-
neńszczyźnie
* W Vilnianie jako echa XIX Między-
narodowych Spotkań Petyckich „Maj 
na Wilią” zaprezentowane są wiersze 
Teresy Kaczorowskiej i Kaliny Izabe-
li Zioły
* W Listem i Mailem, w poczcie re-
kacyjnej mamy ciekawe listy m.in. 
prof. Władysława Zajewskiego, An-
drzeja Sikorskiego, Waldemara Mi-
chalskiego, Stefana Stankiewicza, 
Jerzego Stasiewicza, Błażeja Zająca, 
Kristiana Frelichowicza, Krzysztofa 
Kaperczaka.

Nigdzie Państwo nie znają takiej kro-
niki zdarzeń w zakresie relacji pol-
sko-litewskich, z podaniem źródeł, 
jak w rubryce LITWA – POLSKA. 

Z MIESIĄCA NA MIESIĄC, wyda-
rzenia, fakty, opinie. W kulturze i jej 
okolicach
Babkou, Tadeusz Chabrowski, Le-
szek Długosz, Vytautas Landsber-
gis, Marcelijus Martinaitis, Henryk 
Mażul, Zianon Paźniak, Wojciech 
Piotrowicz, Alicja Rybałko, Ramute 
Skucaite, Józef Szostakowski, Tomas 
Venclova, Sławomir Worotyński. W 
opracowaniu zamieszczono oddzielne 
wklejki z 24 fotografiami Wilna.
---------
Romuald Mieczkowski, Nikt nie 
woła, Biblioteka Znad Willi nr 2,
Wilno 2007, ISNB 978-9986-532-04-
0 82 wiersze ukazują Wilno, widziane 
przez Polaka, mocno związanego z 
tym Miastem. Dostrzega on złożo-
ność nieodwracalnych zmian, stara 
się uzmysłowić sens wielkich i ma-
łych, straconych i pozyskanych Oj-
czyzn. Wilno w tych wierszach bywa 
zawsze, nawet gdy mowa jest o czymś 
innym. To widzenie świata dopełniają 
fotogramy autorstwa poety, którymi 
szkicuje Miasto, potraktowane jako 
otoczka dla zawartych przeżyć.

ZNAD WILII
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PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI

 Pewnym pocieszeniem po naszej 
Tragedii Narodowej, Waszej Nie-
obecności, był niespotykany od 1989 
roku Marsz Wolności 29 września 
2012 roku. Zapewne ten dzień przej-
dzie do naszej najnowszej historii. To 
już nie chodzi o tłumy Polaków tęsk-
niących za wolnością, demokracją, 
suwerennością i niepodległością Pol-
ski. To wyraz woli Polaków obywateli  
naszego ujarzmionego, nieszczęsnego 
kraju. To przedłużenie tej wolności i 
niepodległości Polski, którą odzy-
skał dla naszego narodu Pierwszy 
Marszałek Polski  Józef Piłsudski 11 
listopada 1918 roku po 123 latach od 
rozbiorów dokonanych przez Austrię, 
Prusy i Rosję. Polska niepodległość 
trwała zaledwie dwudziestolecie, aby 
przerwał ją tragiczny wrzesień 1939 
roku. W następnych latach nastąpiły 
dwie okupacje sowieckie i niemiecka. 
Czy Polska odzyskała niepodległość 
w wyniku głosowania 4 czerwca 1989 
roku? 

Nie ma śladu po sztandarze PZPR, 
który ponad 20 lat temu na polecenie 
Mieczysława Rakowskiego wypro-
wadzono z Sali Kongresowej. Wyj-
ście pocztu sztandarowego zakoń-
czyło obrady ostatniego XI Zjazdu 
PZPR, a zarazem kończyło ponad 
40-letnią historię Polskiej Zjednoczo-
nej Partii Robotniczej. Sztandaru nie 
ma, ale pozostała postkomunistyczna 
agentura rządząca nadal.

29 września 2012 roku obudził w 
Polakach nadzieję. Nie należy nigdy 
zapominać, iż Królową Polski jest 
Matka Przenajświętsza, powołana na 
Swój Tron przez Jana Kazimierza w 
Katedrze Lwowskiej 1 kwietnia 1656 
roku.

Oto owo Powołanie:

„Wielka Boga Człowieka Matko, 
Najświętsza Dziewico. Ja, Jan Kazi-
mierz, za zmiłowaniem Syna Two-
jego, Króla królów, a Pana mojego i 
Twoim miłosierdziem król, do Naj-
świętszych stóp Twoich przypadłszy, 
Ciebie dziś za Patronkę moją i za Kró-
lową państw moich obieram.

Tak samego siebie, jak i moje Kró-
lestwo polskie, księstwo litewskie, 
ruskie, pruskie, mazowieckie, żmudz-
kie, inflanckie, smoleńskie, czerni-
chowskie oraz wojsko obu narodów 
i wszystkie moje ludy Twojej osobli-
wej opiece i obronie polecam, Twej 
pomocy i zlitowania w tym klęsk 
pełnym i opłakanym Królestwa mo-
jego stanie przeciw nieprzyjaciołom 
Rzymskiego Kościoła pokornie przy-
zywam.

A ponieważ nadzwyczajnymi dobro-
dziejstwami Twymi zniewolony pa-
łam wraz z narodem moim, nowym 
a żarliwym pragnieniem poświecenia 
się Twej służbie, przyrzekam przeto, 
tak moim, jak senatorów i ludów mo-
ich imieniem, Tobie i Twojemu Sy-
nowi, Panu naszemu Jezusowi Chry-
stusowi, że po wszystkich ziemiach 
Królestwa mojego cześć i nabożeń-
stwo ku Tobie rozszerzać będę.
Obiecuje wreszcie i ślubuję, że kie-
dy za przepotężnym pośrednictwem 
Twoim i Syna Twego wielkim zmiło-
waniem, nad wrogami, a szczególnie 
nad Szwedem odniosę zwycięstwo, 
będę się starał u Stolicy Apostol-
skiej, aby na podziękowanie Tobie i 
Twemu Synowi dzień ten corocznie i 
uroczyście, i to po wieczne czasy, był 

święcony oraz dołożę trudu wraz z 
biskupami Królestwa, aby to, co przy-
rzekam, przez ludy moje wypełnione 
zostało.
Skoro zaś z wielką serca mego żało-
ścią wyraźnie widzę, że za jęki i ucisk 
kmieci spadły w tym siedmioleciu na 
Królestwo moje z rąk Syna Twojego, 
sprawiedliwego Sędziego, plagi: po-
wietrza, wojny i innych nieszczęść, 
przyrzekam ponadto i ślubuję, że po 
nastaniu pokoju wraz ze wszystkimi 
stanami wszelkich będę używał środ-
ków, aby lud Królestwa mego od nie-
sprawiedliwych ciężarów i ucisków 
wyzwolić.

Ty zaś, o najlitościwsza Królowo i 
Pani, jakoś mnie, senatorów i stany 
Królestwa mego myślą tych ślubów 
natchnęła, tak i spraw, abym u syna 
Twego łaskę wypełnienia ich uzy-
skał”.

MODLITWA DO KRÓLOWEJ 
KORONY POLSKIEJ

Pomnij, o Panno Święta, co Jasnej 
bronisz , Częstochowy i w Ostrej 
świecisz Bramie, że nigdy nie słysza-
no, aby, gdy się Polska w potrzebie 
pod Twoja opiekę uciekała, Twego 
wspomożenia błagała, od Ciebie 
opuszczoną została.

Taką ufnością ożywiony, o cudowna 
Panno Częstochowska, naród Polski 
do stóp Twoich przypada i błagalnie 
wznosi ku Tobie wołanie: Królowo 
Korony Polskiej, Królestwa Swe-
go strzeż! Od Wschodu do Zachodu 
na straży granic Polski, o Pani nasza 
stań! Płaszczem Swym, jako pukle-
rzem, od wrogów chroń. Wojnom, 
głodom i zarazom, niezgodzie i klę-
skom wszelakim przystępu do Polski 
broń, a duszę narodu Twego do Syna 
swego skłoń. O Matko Chrystusowa, 
Matko Łaski Bożej, nie gardź tem 
Polski wołaniem, lecz usłysz je łaska-
wie i racz wysłuchać, o łaskawa, o li-
tościwa Pani nasza i Królowo. Amen.

Wydana w Częstochowie z okazji zło-
żenia berła Matce Bożej Częstochow-
skiej 3.V.1926 r.

NOWENNA
do Matki Boskiej Częstochowskiej

Matko nasza Jasnogórska, Królowo 
Narodu polskiego! Ufni w Twą mat-
czyną dobroć i potężne wstawiennic-
two u Syna Twego, zanosimy do ciebie 
nasze pokorne modlitwy i błagania. 
Polecamy Ci nas samych i wszystkie 
nasze sprawy, zwłaszcza dokonania 
intronizacji Twego Syna Jezusa Chry-
stusa jako Króla Polski. naszych bli-
skich oraz wszystkie intencje i dzieci 
Narodu Polskiego, żyjące w kraju i na 
całym świecie. Matko o zranionym 
obliczu, ufamy Tobie bezgranicznie i 
liczymy na twe orędownictwo u Syna, 
ku chwale Boga w Trójcy Świętej Je-
dynego. Amen. Zdrowaś Maryjo..., 
Pod Twoją obronę...

Bogiem Sławiena Maryja

"Bogurodzica Dziewica Bogiem 
Sławiena Maryja". Z tą pieśnią szli 
do boju rycerze polscy, walcząc z 
wrogami Ojczyzny i broniąc chrze-
ścijańskiego ducha narodu. Z tą też 
pieśnią stajemy do Apelu Jasnogór-

skiego, błagając Jasnogórską Matkę 
i Królową Polski o pomoc w dzisiej-
szych zmaganiach ducha z laicyzacją, 
liberalizmem i mrocznym duchem 
cywilizacji śmierci. Jasna Góra od 
wieków jest siłą scalającą Naród, 
oraz pełni rolę tarczy obronnej, dzięki 
przedziwnej obecności Bogurodzicy. 
Wciąż słyszymy głośne nawoływa-
nie Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
i Papieża Polaka Jana Pawła II czyli 
wielkich duchów Narodu spod znaku: 
"Wszystko postawiłem na Maryję", 
oraz "Cały Twój" do kroczenia jasno-
górską drogą”. 

Tak rozpoczął wydanie specjalne 
"75 lat Niedzieli" w tygodniku "Nie-

dziela" O. Izydor Matuszewski Prze-
or Jasnej Góry. Wszak w Katedrze 
Lwowskiej 1 kwietnia 1656 roku król 
Jan Kazimierz przed obrazem Mat-
ki Boskiej Łaskawej złożył śluby w 
imieniu stanów Rzeczypospolitej, w 
imieniu Narodu, koronując Ją na Kró-
lową Polski. 

Maryja jest Królową Polski; to tytuł 
bliski nam, Polakom. Z imieniem 
Maryi na ustach Polacy zwyciężali 
w okresie potopu szwedzkiego; pod 
Racławicami polskie chłopstwo ze 
sztandarem Matki Boskiej Często-
chowskiej kosami zwyciężyło mo-
skiewskie armaty. Pola Grunwaldzkie, 
mury Częstochowy i Wiednia, zwy-
cięstwo nad bolszewikami na przed-
polach Warszawy, zwane "Cudem 
nad Wisłą", zwycięstwo garstki Orląt 
Lwowskich w bitwie pod Zadwórzem 
zwane "Polskim Termopilami", bo-
haterska i skuteczna Obrona Lwowa 
przez Orlęta Lwowskie, świadczą o 
potędze wstawiennictwa Królowej 
Polski. Wszystkie najszlachetniejsze 
porywy serca polskiego: idealizm, 
patriotyzm, serdeczność, uczynność, 
gościnność, odwaga, wiara, nieugię-
tość - w kulcie Matki Najświętszej 
znalazły swój najpiękniejszy wyraz. 
Dlatego polski poeta swoje dzieło - 
epopeję narodową - rozpoczyna od 
wezwania :" Panno Święta, co Jasnej 
bronisz Częstochowy.". Mógł też 
Henryk Sienkiewicz ustami księdza 
Kordeckiego powiedzieć: "Wszystkie 
cnoty być może zginęły już w naro-
dzie naszym. Pozostała jedna cnota - 
nabożeństwo do Matki Najświętszej 
i na tej cnocie, na tym nabożeństwie, 
tak jak na fundamencie odbudujemy 
resztę cnót w wolnej i szczęśliwej Oj-
czyźnie naszej". 

Śluby Kazimierzowskie jako jedyny 
z prezydentów Rzeczypospolitej po 
1989 roku odnowił 1 kwietnia 2006 
roku w ich 350 rocznicę prof. Lech 
Kaczyński.

5 lipca 2009 roku na Jasnej Górze 
odbył się XV Światowy Zjazd i Piel-
grzymka Kresowian. To, iż coroczne 
zjazdy kresowian odbywają się na 
Jasnej Górze ma swoją wymowę. 
Każdego roku kresowianie oddają 
się Pod Jej Obronę. Tak było i 5 lip-
ca 2009 roku. Podstawowe przesłanie 
XV Zjazdu i Pielgrzymki Kresowian 
brzmiało "Kresowianie nie tracą na-
dziei", "nie o zemstę, lecz o pamięć 
wołają ofiary "; "Ojczyzna to ziemia 
i groby - narody tracąc pamięć tracą 
życie" ; "Dla Narodowej pamięci, 
oraz w hołdzie ofiarom ludobójstwa, 
którego dopuściły się w latach dru-
giej wojny światowej na Polakach 

- mieszkańcach południowo wschod-
nich województw Rzeczypospolitej 
Polskiej - Organizacja Ukraińskich 
Nacjonalistów i Ukraińska Powstań-
cza Armia". 

Taka też inskrypcja widnieje na po-
mniku upamiętniającym 60 rocznicę 
masowej rzezi Polaków zamiesz-
kujących Kresowe Województwa 
Rzeczypospolitej wzniesionym na 
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie 
i uroczyście odsłoniętym 17 września 
2004 roku. Pomnik ów wzniesiony 
został z funduszy i inicjatywy Towa-
rzystwa Pamięci Narodowej Imienia 
Pierwszego Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego, przy ogromnym zaan-

gażowaniu jego prezesa Jerzego Ko-
rzenia. 

XV Zjazd i Pielgrzymka Kresowian 
była nie tylko modlitewną uroczy-
stością poświęconą pamięci Polaków 
którzy 65 lat temu ponieśli męczeńską 
i okrutną śmierć z rąk OUN UPA - lecz 
także okazją do społecznej debaty na 
temat ciągle nie załatwionych spraw i 
przemilczanych przez ekipę rządzącą, 
związanych z ludobójstwem i wypę-
dzeniem Polaków z ich ziem ojczy-
stych, oraz problemami Rodaków, 
którzy na tych ziemiach pozostali. 

W Zjeździe i Pielgrzymce uczestni-
czyło ok. 1000 osób w większości 
niestety już niemłodych, w tym przed-
stawiciele organizacji kresowych 
i kombatanckich z kraju i z całego 
świata, Stowarzyszenia "Wspólnota 
Polska", parlamentarzyści, przedsta-
wiciele Kancelarii Prezydenta RP, 
który sprawował patronat honorowy 
nad Zjazdem. 

Do Częstochowy przyjechali repre-
zentanci oddziałów Towarzystwa 
Miłośników Lwowa, Wilna, Woły-
nia, Podola i Polesia, przedstawiciele 
organizacji kresowych spoza granic 
kraju, m.in. z Florydy, Nowego Yor-
ku i Ottawy, a także mediów, które 
reprezentowali również dziennikarze 
"Radia Lwów".

Dzisiaj we wrześniu 2012 roku usiłu-
je się nam odebrać to ostanie polskie 
słowo które nam pozostało we Lwo-
wie. „Radio Lwów”. Nie czynią tego 
nasi wrogowie, okupanci ze Wschodu 
i Zachodu Rzeczypospolitej. Czyni to 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Rzeczypospolitej, odmawiając środ-
ków na utrzymanie „Radia Lwów”. 

Na ów XV Zjazd i Pielgrzymkę Kre-
sowian, tak wielką modlitewną uro-
czystością organizowaną każdego 
roku, nie przybyli mimo zaproszenia 
organizatorów, minister spraw zagra-
nicznych Radosław Sikorski, minister 
resortu edukacji Katarzyna Hall oraz 
szef Rady Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa Andrzej Przewoźnik /
odznaczony przez Władimira Putina 
Orderem Przyjaźni Federacji Rosyj-
skiej/. Tak nie powinno być. To jawne 
lekceważenie. Przecież toczyły się tu 
debaty na temat kwestii istotnych dla 
całego Narodu polskiego - skomento-
wał ten fakt Wojciech Szarama /PIS/ 
uczestnik Zjazdu. 

A czego innego można się tu było 
spodziewać? Przecież te tematy są 
dla rządu niewygodne. Spotkania te 
są bardzo ważne, gdyż dotyczą ludzi, 

którzy jako pierwsi odczuli jarzmo 
komunizmu. Oni byli przez PRL ska-
zani na zapomnienie. Tam była i jest 
prawdziwa Polska. Naszym obowiąz-
kiem, co może się oczywiście nie-
którym nie podobać, jest upominać 
się o prawa tych ludzi, przypominać 
prawdę o tamtych tragicznych wyda-
rzeniach w szkołach i mediach, a nie 
przechodzić obojętnie, bez słowa, co 
robią obecne elity polityczne - dodała 
senator Dorota Arciszewska-Mielaw-
czyk, prezes Powiernictwa Polskie-
go i honorowy członek Światowego 
Kongresu Kresowian. 

Natomiast budził nadzieję znaczący 
list prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego odczytany przez doradcę pre-
zydenta Bożenę Borys - Szopa za-
pewniający o jego stałym wsparciu 
spraw Polaków mieszkających poza 
granicami kraju, oraz podkreślający, 
iż zbrodnie na Wołyniu należy bez-
przecznie nazywać ludobójstwem, a 
nie tylko tragicznym wydarzeniem 
dokonanym na prawie 200 tysiącach 
Polaków. 

Spotkanie, które odbyło się w Sali 
Papieskiej, mieszczącej ponad 1000 
osób sprawnie i profesjonalnie prowa-
dziła red. Danuta Skalska, której au-
dycji "Wesoła Lwowska Fala" można 
słuchać w "Radiu Katowice". 

Przewodniczący Światowego Kon-
gresu Kresowian Jan Skalski w swo-
im bogatym tematycznie wystąpieniu 
przypominał o trudnych sprawach z 
jakimi borykają się Polacy za naszą 
wschodnią granicą i przemilczaniem 
spraw kresowych przez stronę rządo-
wą, podkreślił, iż rehabilitacja nacjo-
nalizmu ukraińskiego jest niemożli-
wa. 

Jan Skalski w rozmowie z red. Anną 
Ambroziak podkreślił, iż wielkie 
oczekiwania uczestników Zjazdu są 
trudne do zrealizowania, ale realne. 
Przewodniczący Kresowego Ruchu 
Patriotycznego Jan Niewiński w swo-
im wystąpieniu podkreślił niezwykle 
trudne sprawy dotyczące Polaków 
poza granicami kraju, jak dyskrymi-
nacja polskiego szkolnictwa, sprawy 
własności polskiej na Litwie, pisowni 
nazw polskich, zakłamywaniu histo-
rii, szczególnie tej dotyczącej drugiej 
wojny światowej. 

Uczestnicy Zjazdu zwrócili się z 
prośbą do prezydenta RP o wsparcie 
w działaniach na rzecz załatwiania 
spraw dotyczących Kresów Wschod-
nich i Zachodnich; kwestii, które 
stanowią problem nie tylko dla kre-
sowian, mieszkańców tych ziem, ale 
są sprawami istotnymi dla wszystkich 
Polaków. 

Pragniemy, aby wreszcie nas wysłu-
chano, a w ślad za tym podjęto kon-
kretne działania. Uważamy bowiem, 
że rosnącym lawinowo problemom 
i ciągle nie załatwionym sprawom 
stawić czoła możemy tylko z pomo-
cą tych, którzy Polską władają, przy 
powszechnym, społecznym i me-
dialnym poparciu. Otwarte Forum 
Kresowe poświęcone było proble-
mom, z jakimi borykają się Polacy za 
wschodnią granicą. 

Mówiono o problemach polskiego 
szkolnictwa i nierozwiązanej kwe-
stii własności polskiej na Litwie, o 
dyskryminacji Polaków na Białorusi 
i Ukrainie Zachodniej, gdzie niszczy 
się polski dorobek kulturalny, oraz 
dowody polskiej, ponad 700-letniej 

PO WAS PUSTKA

ALEKSANDER SZUMAŃSKI
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obecności na tych terenach zamiesz-
kałych ciągle przez kilkaset tysięcy 
Polaków. 

Tylko na Litwie mieszka wciąż pra-
wie 270 tysięcy Polaków, na Białorusi 
jest ich ponad 400 tysięcy. Proble-
mem jest także sprawa roszczeń nie-
mieckich, oraz postępująca ukraini-
zacja Kościoła rzymsko-katolickiego, 
będącego dotąd ostoją polskości. Po-
ruszono nie załatwione sprawy zwią-
zane z upamiętnieniem miejsc kaźni 
Polaków na Kresach i należytego 
miejsca dla tych tematów w mediach i 
programach szkolnych. 

Podjęto uchwałę w sprawie utwo-
rzenia mauzoleum poświęconego 
ofiarom ludobójstwa, oraz objęcia 
patronatu przez prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego nad budową pomnika 
Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez 
OUN - UPA na ludności polskiej Kre-
sów, który ma stanąć na placu Szem-
beka w Warszawie. Kamień węgielny 
pod jego budowę został poświęcony 
w czasie odprawiania mszy św. Po-
wodzenie tego przedsięwzięcia może 
być utrudnione ze względu na nie-
przychylność władz Stolicy.

O potrzebie upamiętnienia zbrodni 
ludobójstwa na Narodzie polskim 
dokonanych na Wołyniu przez OUN 
UPA, SS Galizien i Batalion Nachti-
gall mówił w swojej homilii w kapli-
cy Cudownego Obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej odprawiający mszę 
św. ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski. 
Kapłan przypomniał apel Jana Paw-
ła II wypowiedziany w 1992 roku w 
Bydgoszczy - o spisywanie dotąd nie-
upamiętnionych martyrologii, w któ-
re obfitowało ubiegłe stulecie. Dodał 
też, że obowiązkiem chrześcijan jest 
spisywanie imion męczenników, nie-
zależnie od tego, gdzie i z czyjej ręki 
zginęli.

Tymczasem ofiary ludobójstwa nie 
mają dzisiaj nawet swoich grobów, a 
na tych które są, często nie ma krzy-
ża, a nie mówienie prawdy, iż było 
to ludobójstwo, wciąż nie pozwala 
polskim i ukraińskim politykom  po-
prawność polityczna. 

Kresowianom chodzi o prawo mo-
dlitwy, przekazywania pamięci o po-
mordowanych młodym pokoleniom 
i właściwego nazywania tego, co się 
stało. W tym kontekście padły sło-
wa krytyki dotyczące nadania przez 
Katolicki Uniwersytet Lubelski dok-
toratu honoris causa prezydentowi 
Ukrainy Wiktorowi Juszczence, jako 
temu który stawia pomniki katom /
poklepywany po plecach przez prezy-
dentów w czasie różnych spotkań "ku 
czci", a to na Cmentarzu Obrońców 
Lwowa, a to w czasie różnych ukra-
ińskich nacjonalistycznych "zbiego-
wisk" ku chwale etc. z których nic nie 
wynika. 

Wiktor Juszczenko również przy roz-
maitych okazjach podkreśla "ukra-
ińskie korzenie rodowe" Jana Pawła 
II/, i który mówi, że UPA zapisała się 
złotymi zgłoskami w historii. Zebrani 
zaapelowali do Sejmu RP o uznanie 
mordu na Wołyniu ludobójstwem. 
W tym celu zbierano udokumento-
wane podpisy. A tymczasem stawia 
się pomniki polakożercy Stepanowi 
Banderze, nierzadko nazywając jego 
imieniem ulice, a Sejm RP do dzisiaj 
nie uchwalił 11 lipca Dniem Pamięci 
Męczeństwa Kresowian.

Podobnie z innymi zbrodniarzami. Za 
prowokację należy uznać płaskorzeź-
bę żeliwną wykonaną na elewacji pol-
skiej szkoły im. św. Marii Magdaleny 
we Lwowie upamiętniającą Romana 
Szuchewicza - pseudonim - Taras 
Czuprynka - organizatora ukraińsko 
- hitlerowskiego batalionu Nachtigall. 
Na płaskorzeźbie widnieje napis: 

"Cześć członkowi UPA gen. Ro-
manowi Szuchewiczowi - Tarasowi 
Czuprynce. Czuprynka strzałem w tył 
głowy zamordował w 1926 roku na 
ul. Zielonej we Lwowie pierwszego 
kuratora ziemi lwowskiej Stanisława 
Sobińskiego. 

Był obok Hitlera i Stalina najwięk-
szym zbrodniarzem XX wieku. Het-
man UPA i wielki inkwizytor OUN. 
Piastował stanowisko referenta bojo-
wego OUN - UPA. Kierowana z za-
granicy działalność OUN w okresie 

międzywojennym polegała na aktach 
terrorystycznych i sabotażowych 
skierowanych przeciwko polskiej ra-
cji stanu. 

Niszczono m.in. polskie majątki 
ziemskie na Kresach Południowo- 
Wschodnich II Rzeczypospolitej. Ta-
ras Czuprynka był jednym z organiza-
torów zamachów na posła Tadeusza 
Hołówkę - przedstawiciela Minister-
stwa Spraw Zagranicznych, zamordo-
wanego w Truskawcu w 1930 roku, 
Bronisława Pierackiego - Ministra 
Spraw Wewnętrznych, oraz szeregu 
policjantów. 

Celem strategicznym maksimum na-
cjonalizmu ukraińskiego jest zbudo-
wanie imperium ukraińskiego i eks-
pansja w nieskończoność. Sprowadza 
się to do zbudowania jednonarodowe-
go /sobornego/ państwa ukraińskiego 
na wszystkich ukraińskich terytoriach 
etnograficznych. 

Przy czym przynależność do ukra-
ińskiego terytorium etnograficzne-
go OUN określa w sposób arbitral-
ny: chodzi o państwo o obszarze 
1.200.000 km kwadratowych, się-
gające od "Krynicy w krakowskiem 
na zachodzie do granic Czeczenii na 
wschodzie. 

Według ocen OUN, w skład obecnie 
istniejącego państwa ukraińskiego 
mają być włączone terytoria nale-
żące obecnie do Polski / Podlasie, 
Chełmszczyzna, Łemkowszczyzna, 
Nadsanie". / wg. Wiktora Poliszczuka 
"Ludobójstwo nagrodzone" Toronto 
2003 - Oakville, ON, Canada, L6J 
6S7/.
 W czasie II wojny światowej i oku-
pacji / 1939 - 1945 / Kraków stał 
się siedzibą OUN. W kwietniu 1940 
roku powołano do życia Ukraiński 
Centralny Komitet / UCK /. UCK 
był finansowany z kasy Abwehry - / 
dywersyjno-sabotażowa centrala We-
hrmachtu /. Stepan Bandera współ-
uczestnik mordów o których wyżej, 
wódz OUN wziął udział w utworze-
niu dwóch ukraińsko-hitlerowskich 
batalionów "Nachtigall" i "Roland". 
Bataliony owe odegrały stosowną 

rolę w proklamowaniu przez OUN 
Bandery "państwa ukraińskiego" w 
1941 roku.
Na batalionie "Nachtigall" / Słowiki 
/ ciąży zarzut współudziału w aresz-
towaniu i zamordowaniu w lipcu 
1941 roku na stoku Góry Kadeckiej 
- Wzgórzach Wuleckich we Lwowie 
45 profesorów lwowskich uczelni. 

Działacze OUN Bandery 30 czerwca 
1941 proklamowali "państwo ukraiń-
skie", tym samym postawili Niemców 
przed faktem dokonanym. Kolejne 
dzieje "nowego państwa ukraińskie-
go", powstania ukraińskiej SS-Gali-
zien wymagają oddzielnego opraco-
wania. 
Chowanie głowy w piasek przez libe-
ralny rząd Donalda Tuska, a być może 
jeszcze gorsze milczenie stanowi dla 
Polski, jej suwerenności i wolności 
poważne zagrożenie. 

W tym "odwrotnym pochodzie" rzą-
dzących, dzielnie wspierają ich serwi-
listyczne media z "Gazetą Wyborczą" 
na czele. Niech się tylko ktoś spróbu-
je wychylić to zagrażają mu sądy po-
wszechne z aresztowaniem prawych 
dziennikarzy włącznie /patrz Tomasz 
Sakiewicz, Katarzyna Heike/. 

Rządzący, obojętnie przechodzą okrą-
żając "skażone" miejsca, sprawnie 
też milczą i wykonują ekwilibrystykę 
uników, ale za to znakomicie dla wła-
snych potrzeb wspierają antypolskość 
i antykatolicyzm. 

"Polski" noblista Czesław Miłosz w 
niesławie spoczywający w Panteonie 
Narodowym "Na Skałce" marzył o to-
talnym zniszczeniu Polski: "te wszyst-
kie Miłosza paszkwilanckie oceny 
polskości doprowadzały go nieraz do 
patologicznych stanów duchowych, 
kiedy to marzył o totalnym zniszcze-
niu Polski /"Rodzinna Europa"/: 

"nad tym właśnie kawałkiem Europy 
ciąży przekleństwo, ze nie ma żad-
nej rady. I być może gdyby mi dano 
sposób wysadziłbym ten kraj w po-
wietrze". To zbrodnicze marzenie Mi-
łosza /Jan Majda "Karol Wojtyła, Wi-
sława Szymborska, Czesław Miłosz" 

Kraków 2002/. 

W "Traktacie teologicznym" /2002 /
Miłosz drwi z polskiego katolicyzmu 
i największych świętości, gdzie uzna-
je Matkę Boską za pogańską boginię: 

"przychodzę z kraju gdzie Twoje 
sanktuaria służą umacnianiu narodo-
wej ułudy i uciekaniu się pod Twoją 
obronę pogańskiej bogini, przed na-
jazdem nieprzyjaciela"./ Jan Majda 
"Antypolskie oblicze Czesława Miło-
sza" Krzeszowice 2005 /. 

Dr hab. Jan Majda jest b. pracowni-
kiem naukowym Instytutu Poloni-
styki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Publikacja „Antypolskie oblicze Cze-
sława Miłosza” Jana Majdy została w 
całości sfinansowana przez Instytut 
Polonistyki Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. 
XV Zjazd Kresowian na Jasnej Górze  
przeszedł do historii jako niezmiernie 
ważny i udany. Napięcie doznanych 
krzywd ze spokojem rozładował pa-
triotyczny list Pana Prezydenta Rze-
czypospolitej Lecha Kaczyńskiego. 

Padło w nim słowo "ludobójstwo". To 
ogromny, milowy krok ku prawdzie. 
Społeczność Kresowian oczekuje 
uchwalenia przez Sejm RP „11 lipca 
Dniem Pamięci Męczeństwa Kreso-
wian”.
Uroczystości zakończył koncert "Kre-
sy - Pamięć - Tęsknota" z recitalem 
aktorskim lwowianina znakomitego 
Wojciecha Habeli, laureata I nagro-
dy w konkursie II Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Lwowskiej i "Ba-
łaku" Lwowskiego Kraków 2008, 
syna muzykologa lwowskiego Je-
rzego Habeli. Artyście towarzyszył 
zespół "Chawira" w składzie: Karol 
Wróblewski kierownik Zespołu - 
Dyrektor Fundacji Ocalenia Kultury 
Kresowej, Katarzyna Wróblewska. 
Usłyszeliśmy również chór "Gloria 
Dei" z Wrocławia oraz zespół "Can-
zona" z Gorzowa Wielkopolskiego.
     
KU POKRZEPIENIU SERC
     
Aleksander Szumański

Jesienią 1932 r.  do Charkowa 
przybyła specjalna komisja do 
spraw skupu zboża, z Wiaczesła-
wem Mołotowem na czele. Moło-
tow wywiózł całe zboże z Ukrainy. 
W czasie, gdy głód osiągnął naj-
większe rozmiary, dziennie umie-
rało nawet 25 tys. Ukraińców. 
 
Wymierały całe wsie, a w mia-
stach sytuacja nie wyglądała o 
wiele lepiej. Rodziny nie nadą-
żały z grzebaniem bliskich. Od-
notowano wiele przypadków ka-
nibalizmu. Ilu Polaków słyszało 
o tych wydarzeniach? Winą za 
naszą niewiedzę należałoby obar-
czyć wiele osób. Oczywiście naj-
większą jej część ponosi reżim 
komunistyczny, ze Stalinem na 
czele. ZSRR nigdy nie przyznało 
nawet, że Wielki Głód miał miej-
sce, nie mówiąc już o wskazaniu 
winnych. Rosja do dziś zaprzecza, 
że władze ZSRR - z premedytacją 
lub w wyniku swojej głupoty - do-

prowadziły do śmierci tylu istnień. 
Za ludobójstwo Wielki Głód uzna-
je 26 państw w tym parlamenty: 
Polski, Stanów Zjednoczonych, 
Kanady, Australii oraz Argentyny. 
Rosja oczywiście nie. W czasie 
Wielkiego Głodu z lat 1932-1933 
poniosło śmierć, w zależności od 
szacunków, od 3 do 7 milionów lu-
dzi. Niektóre źródła mówią nawet 
o 15 milionach. Faktyczna liczba 
jest do dziś trudna do ustalenia, bo 
większość tajnych raportów znisz-
czono. Dzień Pamięci Ofiar Wiel-
kiego Głodu, ukr. День пам'яті 
жертв голодоморів – ukraińskie 
święto państwowe obchodzone 
w czwartą sobotę listopada, usta-
nowione na wniosek prezydenta 
Ukrainy Leonida Kuczmy dekre-
tem N 1310/98. 
 
Od 2000 roku obchodzony jako 
Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego 
Głodu i Represji Politycznych 
ustanowiony dekretem 797/2004. 

Polskie ofiary Wielkiego Głodu na Ukrainie
Redakcja
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23 października 2008 Parlament 
Europejski przyjął rezolucję w 
sprawie uznania Wielkiego Gło-
du, w której potępił sztuczny głód 
na Ukrainie w latach 1932-1933 
jako zbrodnię przeciwko narodo-
wi ukraińskiemu oraz przeciwko 
ludzkości. 4 grudnia 2006 Sejm 
RP przyjął ustawę, która potępiła 
reżim totalitarny, odpowiedzialny 
za to ludobójstwo. Wszystko wy-
daje się w porządku poza jednym 
faktem, że zapomniano wieloty-
sięcznej liczbie polskich ofiar tej 
zbrodni. Z inicjatywy Związku 
Ukraińców w Polsce, Polskę (War-
szawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk) 
w 2003-04 roku objeżdżała spro-
wadzona z Ukrainy wystawa, ob-
razująca Wielki Głód na Ukrainie 
z lat 1932-33, wywołany sztucznie 
przez władze sowieckie. Ukraińcy 
przedstawiają ten głód jako trage-
dię narodu ukraińskiego i przez to 
jest ona tak odbierana na świecie. 
Tymczasem Ukraina od wieków 
stanowiła teren, co prawda w 
większości zamieszkany przez 
Ukraińców, jednak obok nich 
mieszkało kilka milionów Rosjan, 
ok. 1,5 milion Żydów i po kilkaset 
tysięcy Polaków, Niemców, Moł-
dawian, Białorusinów, Bułgarów 
oraz duże grupy innych narodowo-
ści. Biorąc to pod uwagę nie moż-
na twierdzić, że z głodu umierali 

tylko Ukraińcy, że, np. w jakiejś 
wiosce polsko-ukraińskiej (a było 
ich setki na byłych ukraińskich 
terenach historycznej Polski), 
umierali z głodu tylko Ukraińcy. 
Umierali wszyscy. A kto wie, czy 
prędzej od Ukraińców nie umierali 
Polacy. Wszak Polacy na sowiec-
kiej Ukrainie byli w zasadzie za-
liczani do "liszeńców", a więc do 
wrogów Związku Sowieckiego.

Jewdokija Rożek [rejon	Kamień-
ca	 Podolskiego,	 Ukraińska	 SRR,	
1933]Ile	 miałam	 lat?	 —	 z	 dzie-
więć,	jak	przyszedł	głód	1933	roku.	
To	 było	 na	 Ukrainie.	 Strasznie	
cierpieliśmy	 wtedy.	 Zupełnie	 nic	
nie	było	do	jedzenia.	Nic	nie	było.	
Mama	 chodziła	 po	 ludziach,	 pro-
siła	o	cokolwiek.	Zbierała	obierki	
od	ziemniaków.	Weźmie,	pomyje	te	
obierki,	 pomyje,	 ugotuje	 na	 wo-
dzie,	pomiesza	łyżką,	pobije,	poso-
li	 i	 my	 to	 jedliśmy.	 Zeszłoroczne,	
zgniłe	 warzywa	 wykopywaliśmy	
spod	 ziemi,	 zgniłe	były,	my	 je	go-
towaliśmy	 i	 jedliśmy.	 Tak	 było	 na	
Ukrainie	 w	 1933	 roku,	 gołodow-
ka	 taka.	 Tak	 nazywaliśmy:	 goło-
dowka.	 Ludzie	 mięso	 ze	 zdechłe-
go	 bydła	 jedli,	 tak,	 u	 kogo	 bydło	
zdechnie,	 krowa	 albo	 jakieś	 inne,	
gospodarze	 wywlekają	 to	 gdzieś	
za	wioskę,	a	ludzie	biegną	za	nimi,	
rozbierają	 tę	 krowę	 między	 sobą	

na	 części,	 zdechłą.	Wszystko	mię-
so	 i	gotują,	 i	 jedzą.	Ale	my	mięsa	
ze	zdechłych	zwierząt	nie	jedliśmy.	
Obierki	 jedliśmy,	 ale	 zdechłego	
mięsa	 nie.	 Ojciec	 do	 młyna	 cho-
dził.	 I	 tam,	 gdzie	 się	 mieliło,	 na	

podłodze	był	pył	od	mąki.	On	zbie-
rał	 ten	pył	 i	przynosił	do	domu,	a	
mama	z	 tego	robiła	coś	na	kształt	
klusek,	 takie	 kółka.	 A	 w	 nich	 był	
tylko	piasek	i	ten	pył	—	i	wszystko.	
Ona	te	„kluski”	upiecze,	do	wody	
wrzuci	 i	 jak	 zupę	 jemy	 od	 razu.	
Umierali	ludzie,	mówili,	że	z	głodu	
umierają.	Tak,	umierali.	Puchli,	 z	
głodu	puchli.	

Walentyna Kuriata [Dołbysz,	
1933	rok]My	wtedy	nie	głodowali-
śmy,	mieliśmy	krowę.	Chociaż	nie	
było	chleba,	mleko	pozwoliło	nam	
przeżyć.	Ludzie	głodowali,	chodzi-
li	i	prosili	o	chleb,	puchli,	umiera-
li.	Kiedy	miałam	dwa	 lata,	 to	 był	
1933	 rok,	 byłam	 takim	 wymocz-
kiem,	poszłam	na	pole	 i	 chciałam	
wianek	 na	 głowę	 upleść.	 Zaczęli	
mnie	 wszędzie	 szukać,	 myśleli,	
że	 ktoś	 mnie	 ukradł,	 ale	 znaleźli	
mnie	w	tym	życie.	To	było	na	polu	
dziadka,	jak	skosili	potem	to	żyto,	
znaleźli	pełno	 ludzkich	szczątków.	
Straszne	to	były	czasy,	nie	ma	nic	
gorszego	niż	głód,	kiedy	nie	ma	co	
jeść. 

Historyk z Akademii Pomorskie 
dr Robert Kuśnierz j: Najnowsze 
ustalenia mówią o ok. 3 mln ofiar 
Wielkiego Głodu. Głód dotknął 
także mniejszość polską z rejonu 
Żytomierza czy Kamieńca Po-
dolskiego. Nie ma precyzyjnych 
danych na temat liczby polskich 
ofiar, ale szacuje się ją na 20 – 60 
tys. 
Dlatego Wielki Głód był nie tylko 
tragedią narodu ukraińskiego, a na 
pewno wszystkich mieszkańców 
Ukrainy sowieckiej, w tym także 
tamtejszych Polaków. Oczywiście 
nikt nie zaprzecza temu, że naj-
więcej zginęło Ukraińców. Ale to 
pierwszeństwo na liście ofiar nie 
pomniejsza i nie może pomniej-
szać tragedii, jaką wspólnie z 
Ukraińcami przeżywały wówczas 
inne narody zamieszkujące Ukra-
inę. 
Polacy na Ukrainie uważali się za 
Polaków, na co wskazują sowiec-
kie spisy ludności. I nikt nie ma 
prawa nazywać tych ludzi Ukra-
ińcami. Niestety, nikt i nigdy w 
Polsce nie uczcił w żaden sposób 
polskich ofiar Wielkiego Głodu 
na Ukrainie z lat 1932-33. Jednak 
bardziej przykre jest to, że nikt 

o tych ofiarach nie pamięta i nie 
chce pamiętać. To zachęca stronę 
ukraińską do fałszowania historii 
Wielkiego Głodu przez pomija-
nie milczeniem, nawet na polskiej 
ziemi, jego polskich ofiar (wspo-
mniana wyżej wystawa). Czas 
na prawdę o Wielkim Głodzie na 
Ukrainie" i uczczenie polskich 
ofiar tego głodu. 

Media polskie odnotowują upa-
miętnienie ofiar Wielkiego Głodu 
ze strony władz Ukrainy nie wspo-
minając o polskich ofiarach.  

W ubiegłym roku obecny na uro-
czystości opozycyjny deputo-
wany Rady Najwyższej Ukrainy 
Borys Tarasiuk powiedział PAP, 
że Wielki Głód to ogromna tra-
gedia dla narodu ukraińskiego. 
(…)….obchody pod hasłem "Za-
pal Świeczkę" organizowane są 
przez ambasadę Ukrainy oraz licz-
ne organizacje pozarządowe m.in. 
Związek Ukraińców w Polsce. Re-
asumując ostania sobota listopada 
jest dniem pamięci ofiar Wielkiego 
Głodu na Ukrainie a kto pamięta o 
polskich ofiarach?

„Zboże rosło, a ludzie umiera-
li ” Adam Tycner 25-11-2011 – 
Rzeczpospolita
http://www.rp.pl/artykul/759883.
html

 „ Zapomniane polskie ofiary na 
Ukrainie”- Marian Kałuski
http://www.kworum.com.pl/ar-
t4055,zapomniane_polskie_ofia-
ry_na_ukrainie.html

„Ukraina wspomina ofiary Wiel-
kiego Głodu ”-  Agnieszka Gier-
czak          
http://www.wiadomosci24.pl/ar-
tykul/ukraina_wspomina_ofiary_
wielkiego_glodu_50748.html 

http://www.polacynawschodzie.
pl/ index.php?page=tematy&i-
d=75&lang=pl

Zdjęcia:Wikipedia 
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Redakcja
Kilka dni wstecz zadzwoniła do 
naszej redakcji czytelniczka z Olsz-
tyna. Opowiedziała o swojej tego-
rocznej wizycie we Lwowie cytuję 
„niech nikt mi nie mówi, że Lwów 
to nie jest  miasto polskie, tam tą 
polskość widać na każdym kroku”. 
Pozostawiamy te słowa bez komen-
tarza. A wszystko dlatego, że miło-
śników Kresów i tych co niewiele o 
nich wiedzą zapraszamy, tak jak w 
tytule tego artykułu, na wycieczkę 
po Rzeczypospolitej której już nie 
ma. Dzięki PWN, bez czarodziej-
skiej różdżki, możemy przenieść się 
w czasie, do przedwojennej Polski. 
Urok wschodnich rubieży można 
teraz poznać dzięki przepięknie 
wydanemu albumowi „Pocztówki 
z Kresów przedwojennej Polski” 
autorstwa Piotra Jacka Jamskiego. 
Mimo że, publikacja ta pachnie no-
stalgią i niesie ze sobą jakiś smutek 
za światem, który już nie wróci, 
warto go poznać. Ci co już zapozna-
li się z tą pozycją nie znając Kresów, 
stwierdzają "To świat, o którego ist-
nieniu nie wiedziałem".

 Wilno, Grodno, Brześć, Tarnopol i 
Lwów – to wybrane miejscowości 
wschodniej Polski, które opisuje 
polski inżynier na pocztówkach wy-
syłanych córce w latach 1932-1939. 
Niezwykła korespondencję pozwala 
poznać olbrzymie bogactwo i czar 
polskich Kresów II RP. Oczarowany 
kresami wielkopolski kolejarz gro-
madzi pocztówki i wysyła je z wła-
snymi komentarzami do swej dora-
stającej córki. Jest intelektualistą, 
dlatego listy pisane są piękną pol-
szczyzną. Jednakże nie same listy 
są w książce cenne. Zachowały się 
bowiem pocztówki starego Wilna, 
Lwowa, Stanisławowa i innych kre-
sowych miast. Dzięki nim możemy 
się wybrać na wycieczkę do świa-
ta, którego już nie ma, który został 
unicestwiony II wojną światową. 
A szkoda, bo jakże miło by wypić 
lampkę wina z Zaleszczyk, wejść 

na Sokolą Górę, cieszyć się spor-
tami zimowymi nie w Zakopnem a 
w Worochcie. Jedźmy więc na wy-
cieczkę po kartach tej książki, tak 
dla nas pieczołowicie przygotowa-
nej. W tym artykule prezentujemy 
kilka widokówek i fragmentów z 
korespondencji bohatera wyprawy.

Do Druskiennik z Wilna dojeżdża 
się koleją poprzez lasy, ale nie do 
samego uzdrowiska, a do małej sta-
cyjki. Potem dalej, taksówką, nowo-
czesną szosą (..) i jesteśmy u celu”. 
Czytamy w korespondencji naszego 
podróżnika. W Druskienikach by-
wali Józef Ignacy Kraszewski, Sta-
nisław Moniuszko, Juliusz Osterwa, 
Hanka Ordonówna, miał tu swój 
dworek, tak zwaną "Pogankę" Jó-
zef Piłsudski (została wyburzony 
w 1964 roku z inicjatywy miejsco-
wych władz). Jest to wycieczka nie 
tylko dla ludzi którym wciąż żal 
tych ziem, tych ludzi, tego kawałka 
ojczyzny za którym wzdychali Mic-
kiewicz i Słowacki, ale wszystkich 
Polaków dla których przeszłość na-
rodowa stanowi określoną wartość. 
Bohater tej książki z każdego nowo 
odwiedzanego miasteczka wysyła 
do córki liściki, w których przed-
stawia to, co aktualnie widzi. Mamy 
więc możliwość przeniesienia się w 
miniony czas.
. Tu nasz przewodnik  zdaje rela-
cje z odbytych rozmów, przytacza 

liczne anegdotki, czy też miejscowe 
legendy, którymi dzielą się z nim 
mieszkańcy. I tak dowiadujemy się 
na przykład, że w Mokrociu cztery 
razy do roku na cmentarzu odby-
wają się wspomnienia o zmarłych, 
takie jak te opisane przez Mickie-
wicza w „Dziadach”. W ogóle w 
relacjach pełno jest powiązań z 

naszą literaturą. Z Mickiewiczem, 
Słowackim, Orzeszkową , Sienkie-
wiczem… To przecież na kresach 
można się co chwilę natknąć na 
miejsca związane z polską literatu-
rą i jej twórcami. Bohater trafił na 
przykład do Czombrowa, będącego  
pierwowzorem mickiewiczowskie-
go Soplicowa. Wieszcz  przyjeżdżał 
do tutejszego dworku, co pozosta-
ło w pamięci potomnych i stało się 
powodem do chluby. Na trasie wę-
drówki nie mogło zabraknąć No-
wogródka i słynnego jeziora Świteź 
twórcy „Pana Tadeusza”. Był też 
Krzemieniec, nierozerwalnie zwią-
zany z Juliuszem Słowackim, czy 
Iszczołna z majątkiem sienkiewi-
czowskiego Podbipięty. „Na biało-
rusko-litewskich ziemiach, gdzie 
nie zajedziesz, to albo o Mickiewi-
cza, albo o Sienkiewicza potknąć 
się można” pisał do córki . Będąc na 
północnym-wschodzie nie ominął 
słynnych Bohatyrowicz z „Nad Nie-
mnem” Elizy Orzeszkowej. 

Na przykład dziś byłem na moście 
pomiędzy dwoma grodzieńskimi 
zamkami, gdzie tak interesującą 
miałem pogawędkę z gimnazjalistą, 
że opisać jej z całą pewnością nie 
zmieszczę. Patrzyliśmy na zamek 
stary, który szczególnie wsławił się 

tym, że ulubionem miejscem Bato-
rego pozostawał przez lata. To stąd 
król ruszał na wyprawę ku Pskowo-
wi, hołdem poddańczym pod mu-
rami tego wielkiego miasta zakoń-
czoną. (…) Także po królu Stefanie 
zakwitały co czas jakiś mury zam-
kowe barwnością strojów, brzmie-
niem kapeli dworskiej, rozmowami 
w licznych językach, zwłaszcza 
podczas obrad sejmowych. Tak było 
do Stanisława Augusta II, który 
większe miał wymagania względem 
mieszkania i urzędowi budownicze-
mu swojemu kazał wznieść obszer-
niejszy i nowocześniejszy gmach 
naprzeciwlegle, istniejący do dziś. Z 
nim to związane są najgorsze wspo-
mnienia Polaków, niecne zabiegi,  
aby dogodzić Katarzynie II, tragicz-
ny mające finał- rozbiory.. .Rozpisał  
się nasz bohater w liście do córki. 
Pierwsza pocztówka wysłana zosta-
ła w październiku 1932 r., natomiast 
ostatnia w marcu 1939 r. 

Na Wołyniu największym jest za-
mek Lubarta w Łucku, nazwany tak 
na pamiątkę familii fundatora jego 
– w połowie wieku XIV – księcia 
halickiego Dymitra. (…) Jednak 
wspomnienie o wielkim zjeździe 
monarchów na łuckim zamku, kil-
kanaście lat po bitwie pod Grun-

Wycieczka po Rzeczypospolitej 
której już nie ma!

/ Druskienniki most na rotniczance - Zasoby BN

/ Baranowicze Zasoby BN

/ Grodno - str.84 - H. Poddębski /Instytut Sztuki PAN

/ Ostrog - fot_ Kulza_ 1927
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waldem, każe pamiętać, że Polska 
liczyła się wówczas do europej-
skich potęg i przesuwała piony na 
politycznej szachownicy w czasie, 
gdy największym zagrożeniem 
były osmańskie zakusy na chrze-
ścijaństwo, zaś rękojmią obrony 
przed nimi – jedność całej Europy 
pod przewodnictwem Władysława 
i Witolda. W ciągu trzech miesię-
cy turniejów i zabaw wypito coś z 
siedemdziesiąt beczek miodu, zje-
dzono tyleż wołów i dwakroć tyle 
baranów, po sto łosi i żubrów. A kto 
to wszystko spożył ? Lista gości po-
kazuje, że do czasu wielkich konfe-
deracji: tańczonej w roku 1815 we 
Wiedniu i spotkania polityków po 
wojnie wszechświatowej, za mojej 
pamięci, nie zebrało się społem tylu 
możnych tego świata.

Z Dubna do Ostroga jedzie się po-
ciągiem przez Zdołbunów, przy 
czym wysiadając na stacji z napi-
sem: OSTRÓG NAD HORYNIEM, 
bynajmniej nie można poczuć, że 
się doń przybyło. (…) Imię Ostro-
ga po wielokroć wplecione jest w 
historię Rzeczypospolitej, niemniej 
jednak głównie zasłynął on swo-
ją centralną pozycją w potężnej 
ordynacji Ostrogskiej (powołanie 
takowej znaczyło tyle, co niemoż-
ność sprzedawania lub dzielenia 
określonego majątku, a jedynie jego 
przechodzenie w całości na spadko-
bierców: dawało to dobrą zarówno 
dla rodu, jak i  dla państwa całego 
stabilność). Z Ostroga zarządzano 

wtenczas dwudziestoma czterema 
miastami i prawie sześciu setkami 
wsi, co przynosiło dochody niewy-
obrażalne wprost dla większości 
szlachty. Dość powiedzieć, że or-
dynację rozwiązano i w roku 1766 
dzielono za zgodą sejmu, była w 
stanie dać znaczące podwaliny fi-
nansowe największym polskim ro-
dzinom magnackim.

Aby dojechać do Jaworowa, trzeba 
mi było udać się na malutki dwo-
rzec, zwany Lwów – Kleparów i tam 
wsiąść do niewielkiego składu.(…) 
Nikt z pasażerów nie oczekuje wiel-
kich prędkości. Krąży po Lwowie 
nawet żart taki o maszyniście, co 
staruszkę idącą wzdłuż torów woła, 
by wsiadała, lecz babina na to: „ Nie 
mogę, ja spieszę się na targ !”(…) 
W Jaworowie król Jan (Sobieski) 
przetrzymywał bogate łupy, w tem 
zdobyte pod Wiedniem….(…) W 
roku 1678 miały tu miejsce chrzci-
ny królewskiego syna Aleksandra, 
którego na odległość trzymał sam 
papież Innocenty XI…. Z całej ko-
respondencji wybrano sto najcie-
kawszych   archiwalnych fotografii, 
opisów miejsce oraz ciekawostek 
odnoszących się do zwyczajów, kul-
tury i sztuki kresowej. Opisy doty-
czą lat 1932-1939. Inżynier trafia do 
województw od nowogrodzkiego, 
przez wileńskie, Polesie, wołyńskie, 
tarnopolskie, lwowskie, by zakoń-
czyć podróż w województwie stani-
sławowskim. 

Tu nasz bohater pisze: Stanisławów 
to miasto prężne, duże i bardzo 
zróżnicowane pod względem reli-
gijnym, społecznym, narodowym 
i materialnym.(…) Poza nami w 

Stanisławowie bardzo dużo Ży-
dów, Ormian, Ukraińców, Rusinów, 
nieco Niemców i Czechów. (…) 
Regionalne Muzeum Pokuckie pro-
wadzone jest przez Pana Grabow-
skiego, który nie tylko znawcą jest 
terenów tutejszych, ale zawodowym 
etnografem i bibliotekarzem. (…) 
Oczywiście, i na świat nie można 
się zamykać , i trzeba uczyć się do-
konań obcych krajów…Dowodem 
żywotnym takiej postawy jest syn 
kierownika tutejszych warsztatów 
kolejowych Wojciecha (znanego mi 
oczywiście), który podjął decyzję 
śmiałą wyprawy rowerowej dookoła 
kuli ziemskiej, o czem poinformo-
wał prasę miejscową
W odkrywaniu kresów nie mogło 
zabraknąć Lwowa. Przygoda Wiel-
kopolanina z tym miastem zaczęła 
się na sportowo. Lwów – to zda-
niem inżyniera – miasto wielkich 
miłośników piłki nożnej. Dodać 
trzeba, że pierwsza dekada XX wie-
ku była okresem dominacji Pogoni 
Lwów w rozgrywkach ogólnopol-
skich. Inżynier przesłał córce rela-
cję z meczu piłkarskiego we Lwo-
wie. Był pod wrażeniem fascynacji 
lwowiaków piłką nożną, wielości 
klubów piłkarskich w mieście oraz 
istniejących między ich kibicami 
animozji. „Córuś, toż to świat, o 
którego istnieniu pojęcia nie miałem 
do tej pory!” – wyznał. Ale Lwów 
to zabytki, ludzie, lokalna gwara i 
zachowanie. Wszystko to urzekło 
podróżnika. Oprócz opisów krajo-
znawczych autor korespondencji 
przytoczył także wiele zasłyszanych 

opowieści i anegdot. „Jako cieka-
wostkę powiem ci, że tu, pod zabo-
rem rosyjskim, dawniej miarą piwa 
wiadro bywało . Podobnie sprzeda-
wało się za cara wódkę i stąd poszło, 
że na wschodzie spirytualia wiadra-
mi piją” – pisał do córki. Sieć ko-
lejowa na wschodzie, mimo że sła-
biej rozwinięta od tej z rodzinnych 
stron inżyniera, wystarczyła by 
Polak z zachodu pokochał wschód, 
ludzi, miejsca i przyrodę. Podróżnik 
odwiedził też pole bitwy pod Ko-
stiuchnówką, gdzie w 1916 r. z Ro-
sjanami walczyli polscy legioniści. 
Zatrzymał się także w Zadwórzu 
zwanym „polskimi Termopilami”, 
gdzie pod miejscowym kurhanem 
odbywały się uroczystości ku czci 
bohaterskich polskich żołnierzy 
poległych w 1920 r. w bitwie z bol-
szewikami. „Dokąd istnieje Polska, 
pociągi mijające zadwórski kurhan 
powinny gwizd honorowy mu odda-
wać, by widokiem Pomnika Boha-
terów pobudzać podróżnych, swych 
przyszłych granic obrońców” – pi-
sał wzruszony. 
Reasumując warto zauważyć, że po-
mimo pięćdziesięciu lat komunizmu 
oraz odrodzenia krajów leżących 
między Polską a Rosją, które robią 
wiele by nasze kresy zdepolonizo-
wać, wciąż zachowało się jeszcze 
wiele symboli naszej obecności od 
Nowogródka po Stanisławów. A 
wycieczkę proponuje Piotr Jacek 
Jamski, "Pocztówki z kresów przed-
wojennej Polski", Wydawnictwo 
Naukowe PWN 2012.

/ Łuck  - Narodowe Archiwum Cyfrowe

/ Stanisławów  - Narodowe Archiwum Cyfrowe
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Poniżej prezentujemy odnalezione 
w sieci internetowej i przesłane 
przez pana Wiesława Tokarczuka 
materiały które poddajemy osądo-
wi naszych czytelników.
Ukraińscy ultranacjonaliści 
sponsorują cykl wykładów na 
uniwersytetach Północnej Ame-
ryki. Taką opinię wyraził 12 paź-
dziernika 2012 r. Całość prezen-
tujemy w niżej prezentowanym 
materiale. 
W ubiegłym tygodniu została za-

powiedziana trasa Rusłana Zabiłe-
go z wykładami po całej Kanadzie. 
Jest on byłym dyrektorem Cen-
trum Badań Ruchu Wyzwoleńcze-
go i obecnym dyrektorem Narodo-
wego Muzeum "Więzienie na ulicy 

Łąckiego" (w skrócie: Muzeum na 
Łąckiego) we Lwowie, Ukraina.
  Muzeum na Łąckiego: Żydowskie 
ofiary Holocaustu zostały usunięte 
z fotografii przy pomocy techniki 
komputerowej. Kobieta właśnie 
rozpoznała ukochanego wśród ofiar 
NKWD zamordowanych w 1941 
roku. W tle oryginalnej fotografii 
można również zobaczyć grupę 
żydowskich ofiar masakry, która 
nastąpiła w ciągu kilku dni po mor-
dach dokonanych przez NKWD 
(Żydzi zostali zmuszeni do wy-
noszenia i powtórnego grzebania 
tych ofiar). Tysiące Żydów zostało 
zamordowanych z powodu oskar-
żenia o sowieckie zbrodnie, które 
posłużyły jako pretekst do spro-
wokowania antysemickiej prze-

mocy i zabójstw. W tej poddanej 
retuszowi wersji, zaprezentowanej 
na  wystawie w Muzeum na Łąc-
kiego, żydowskie cywilne ofiary 
nacjonalistów są dosłownie zakry-
te okrągłymi wstawkami statystyk 
sowieckich  zbrodni, bezwzględnie 
nacjonalizującymi ukraińskie cier-
pienia.
 
Trasa wykładów obejmuje niektóre 
z najbardziej prestiżowych uniwer-
sytetów w Kanadzie - Uniwersyte-
ty w Alberta, Toronto, Manitoba, 
Saskatchewan i Ottawa - jak rów-

nież Instytut Studiów Ukraińskich 
na Uniwersytecie Harvarda w Sta-
nach Zjednoczonych. Wykłady w 
Albercie i Toronto zostały organi-
zacyjnie wsparte przez Kanadyjski 
Instytut Studiów Ukraińskich; Pro-

gram Petera Jacyka na rzecz Stu-
diów Ukrainy; Centrum na rzecz 
Studiów Europejskich, Rosyjskich 
i Eurazjatyckich; Instytut Studiów 
Ukraińskich Harvarda i jego Kate-
drę Studiów Ukraińskich.
 Według strony internetowej Ligi 
Ukraińskich Kanadyjczyków 
(LUC), trasa wykładów Zabiłe-
go jest organizowane przez Ka-
nadyjską Konferencję Wsparcia 
Ukrainy, obejmującą Ligę Ukra-
ińskich Kanadyjczyków, jej żeń-
skie odgałęzienie znane jako Liga 
Ukraińskich Kanadyjskich Kobiet 
oraz jej młodzieżówkę, ukraińskie 
Stowarzyszenie Młodzieży w Ka-
nadzie (SUM / CYM); gazetę Ho-
min Ukrainy, która jest uważana za 
ściśle powiązaną z nacjonalizmem 

typu banderowskiego oraz Stowa-
rzyszenie Weteranów UPA, pod 
patronatem Ukraińskiego Kana-
dyjskiego Kongresu. Kanadyjska 
Konferencja Wsparcia Ukrainy jest 
z kolei związana z Międzynarodo-
wą Konferencję Wsparcia Ukrainy.
Jej przewodniczący, Askold Lozyn-
skyj określił skazanego obozowego 
strażnika obozu śmierci w Sobibo-
rze Johna Demianiuka jako "mę-
czennika", [1] stwierdzając istnienie 
rzekomych specjalnych żydow-
skich wpływów w kanadyjskich 
mediach, i dowodząc, że "przytła-

czająca ilość sowieckich wspólni-
ków w trakcie dwóch sowieckich 
lat 1939 - 1941 na zachodniej 
Ukrainie  była Żydami "[2]. Ponadto 
poddał krytyce stypendia naukowe 
przeznaczone na badania Holocau-
stu na Ukrainie, przedstawiając fi-
nansowanie badań przez Holocaust 
Memorial Museum w Stanach 
Zjednoczonych jako "wynagrodze-
nie" za "produkowanie jednego lub 
dwóch demonów". [3]

 W ogóle, wiele stowarzyszeń or-
ganizujących trasę wykładową jest 
związanych z nacjonalizmem ukra-
ińskim na wzór skrajnie prawico-
wego skrzydła Organizacji Ukra-
ińskich Nacjonalistów, noszącego 
imię jej lidera Stepana Bandery. 
Niedemokratyczne, antysemickie, 
rasistowskie, i od dziesięcioleci 
stosujące przemoc, OUN (b) po-
sługuje się terroryzm i polityczną 
przemocą wobec przeciwników 
politycznych i mniejszości narodo-
wych, w szczególności, ale nie tyl-
ko, w czasie II Wojny Światowej.
Nacjonalizm inspirowany ideami 
Bandery wydaje się nadal posiadać 
znaczny wpływ. Trwa kult osobo-
wości Bandery i innych okrutnych 
nacjonalistycznych liderów. Histo-
ryczna rzeczywistość nacjonali-
stycznego udziału w Holokauście, 
czystkach etnicznych polskiej lud-
ności cywilnej, i mordach popełnia-
nych na Ukraińcach o odmiennych 
poglądach i lojalnych w stosunku 
do innych opcji poliycznych, jest 
często stanowczo negowana lub re-
latywizowana.

Wykładowca, Rusłan Zabiłyj, stał 
się szeroko znany, gdy był prześla-
dowany przez władze ukraińskie. 
Międzynarodowy list z protestem 
przeciwko prześladowaniu został 
podpisany przez wielu uczonych, 
w tym autora tego artykułu. Wielu 
sygnatariuszy jednak wskazywa-
ło wyraźnie, że stawali w obronie 
praw Zabiłego nie z powodu prze-
śladowania za konkretne prowa-
dzenie badań historycznych, tylko 
dla zasady, natomiast stanowczo 
odrzuca jego zaangażowanie w 
nacjonalistyczną apologetykę i w 
nacjonalistyczny aktywizm histo-
ryczny. Teraz Zabiłyj jest przed-
stawiany wyłącznie jako ofiara 
prześladowania przez władze pań-
stwowe; głęboko problematyczny 
charakter jego pracy jest pomijany, 
a jego słuchacze być może często 
nie są nawet świadomi tego, jak 

bardzo on jest kontrowersyjny. 
Takie podejście wygląda przynaj-
mniej jak "spin", eksploatacja te-
matu w celach uzyskania rozgłosu, 
manipulacja i selektywność służąca 
osiągnięciu celów promocji.
Sprzeciwiam się bezwzględnemu 
wykorzystywaniu mojego protestu 
w taki sposób.
W kategoriach czysto akademic-
kich, dla wygłoszenia tak znaczą-
cego cyklu wykładów, referencje 
Zabiłego są zaskakująco skromne. 
Zdobył tytuł naukowy stanowiący 
odpowiednik magistra, a lista jego 

publikacji, ocenianych przez zwy-
kle przyjęte i powszechnie akcep-
towane kryteria wzajemnej oceny, 
jest bardzo szczupła. Wzmacnia to 
niefortunne wrażenie, że ten cykl 
wykładów jest wydarzeniem poli-
tycznym, a nie akademickim, i nie 
powinien otrzymać akademickiej 
instytucjonalnej legitymacji, któ-
ra w jakiś dziwny sposób została 
automatycznie przyznana. Zabiłyj 
został zaangażowany w bezkry-
tyczną promocję, a nawet gloryfi-
kację ukraińskiego nacjonalizmu 
z okresu II Wojny Światowej. Na 
przykład muzeum we Lwowie, 
którym teraz kieruje, mieści się 
w obiektach niesławnego byłego 
więzienia, gdzie sowieckie NKWD 
zamordowało swoich więźniów w 
czerwcu 1941 roku.
Muzeum upamiętnia tych zamor-
dowanych i ofiary innych represji 
i zbrodni sowieckich organów, ale 
pomija zaskakującym milczeniem 
masowe pogromy dokonywane 
przez Niemców, ale także przez 
miejscowych nacjonalistów ukra-
ińskich, w dokładnie tych samych 
miejscach, tyle że dosłownie kilka 
dni później.
Cierpienie Żydów jest pomijane. 
Sprawcy przemocy wobec Żydów 
nie są nazywani po imieniu. To po-
minięcie jest tym bardziej dziwne, 
że pogromy we Lwowie w 1941 
są już stosunkowo dobrze zbada-
ne; one nie były wyjątkiem, lecz 
częścią szerszej, regionalnej fali 
przemocy wobec Żydów, w której 
niemieccy, miejscowi nacjonali-
styczni, oraz, w mniejszym lub 
większym stopniu inni, powszech-
nie znani sprawcy, uderzali razem. 
Muzeum pod kierownictwem Zabi-
łego spuszcza zasłonę milczenia na 
ten fragment historii.
Wykładowa trasa Rusłana Zabiłe-
go osiąga swoje apogeum w for-
mie imprezy zorganizowanej przez 
LUC / SUM, poświęconej celebra-
cji Ukraińskiej Powstańczej Armii 
(UPA), upamiętniającej obchody 
fikcyjnej 70-tej rocznicy i, wierzcie 
lub nie, spotkania z premierem Ka-
nady Stephenem Harperem.
Podejmowanie Rusłana Zabiłego 
w progach renomowanych uczel-
ni jest głęboko niepokojące. Fakt 
ten  powinien teraz posłużyć jako 
wezwanie do przemyślenia pew-
nych aspektów ukraińskich badań. 
Ostrożne, zróżnicowane i korzyst-
ne z akademickiego punktu wi-
dzenia badania naukowe pozosta-
wiają wiele miejsca na różnice i 

brak konsensusu w istotnych kwe-
stiach, znaczne rozbieżności, rów-
nież wtedy, gdy są motywowane 
politycznie. Ale nie jest możliwe 
"pokojowe współistnienie" z jaką-
kolwiek, świadomą lub nie, formą 
pomocy w gloryfikacji okrutnej 
etno-nacjonalistycznej spuścizny i 
fałszowania lub przemilczania jej 
okrutnej przemocy.
Pluralizm wymaga odpowiedzial-
ności a życie akademickie wymaga 
dotrzymywania standardów. Ru-
słan Zabiłyj ma świete prawo do 
wolności wypowiedzi; ale on nie 

ma prawa do tego, co sprowadza 
się do posiadania akademickiej le-
gitymacji, na którą mógłby zasłu-
żyć przez zdobycie w normalnym 
trybie wyższego wykształcenia i 
poprzez naukowo uzasadnione i 
dogłębne badania. Jedno i drugie 
jest jeszcze w sferze przyszłości. 
Ponadto, jego zaangażowanie w 
gloryfikację nacjonalizmu w naj-
bardziej brutalnej i okrutnej formie 
powinno każdą instytucję, akade-
micką czy nie-akademicką, skło-
nić do maksymalnego wysiłku dla 
zdobycia kompletnej wiedzy, gdy 
będzie rozważać formę współpracy 
z jego poglądami. Cykl wykładów, 
przedstawiający go wyłącznie jako 
ofiarę politycznych prześladowań, 
jest poważnym błędem.

 [1] Askold Lozynskyj, “A eulogy 
for John Demjanjuk” ("Chwała dla 
Johna Demjaniuka" ) w Kyiv Post, 
22 marca 2012 r., http://www.ky-
ivpost.com/opinion/op-ed/a-eulo-
gy-for-john-demjanjuk-2-124728.
html

[2] Askold Lozynskyj, “How in-
sensitive bigots continue to play 
Ukrainians and Jews against each 
other” ("Jak niewrażliwi bigoci 
nadal nastawiają Ukraińców i Ży-
dów przeciwko siebie" ) w Kyiv 
Post, 8 listopada 2010 r., http://
www.kyivpost.com/opinion/op-ed/
how-insensitive-bigots-continue-
to-play-ukrainians-89252.html

[3] Askold Lozynskyj, “Rewriting 
history: And evidentiary perspec-
tive” ("Przepisywanie historii: 
perspektywa dowodowa") w Kyiv 
Post, 16 luty 2010 r.,  http://www.
kyivpost.com/opinion/op-ed/rew-
riting-history-an-evidentiary-per-
spective-59650.html
Dr Per Anders Rudling jest adiunk-
tem prowadzącym badania na Uni-
wersytecie w Lund, w Szwecji, na 
Wydziale Nauk Humanistycznych i 
Teologii. Szereg jego prac jest do-
stępne tutaj (link w oryginalnym 
angielskim tekście).
Za:” Ukrainian Ultranationalists 
Sponsor Lecture Tour Across North 
American Universities”
h t tp : / /de fend inghis to ry.com/
u k r a i n i a n - u l t r a n a t i o n a l i s t s -
sponsor-lecture-tour-across-north-
american-universit ies-by-per-
anders-rudling/43718#more-43718

Czym się naraził Ukraińcom z Kanady 
dr. Per Anders Rudling ?

/ Fotografia, ocenzurowana przez współczesnych nacjonalistów ukraińskich

/ Oryginalny obraz, przed retuszem dokonanym przez Muzeum na Łąckiego.
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Ojczyno nasza, ziemio ukochana,
W trzydziestym dziewiątym cała krwią zalana,
Nie dość, że Polskę na pół rozerwali,
Jeszcze Polaków na Sybir wygnali
                              ***
Dziewiąty luty będziem pamiętali
Przyszli sowieci gdyśmy jeszcze spali,
I nasze dzieci na sanie wsadzili
Na główną stację nas poodwozili
                              ***
O straszna chwila i straszna godzina,
Rodzie bólów swoich zapomina,
Ale nam owej nie zapomnieć chwili,
Gdy nas w ciemny wagon, jak w trumnę wsadzili
                              ***
O żegnaj Polsko, żegnaj chato miła,
O żegnaj ziemio, któraś nas karmiła
Żegnaj słoneczko i gwiazdy złociste
My odjeżdżamy ze ziemi ojczystej
                              ***
Cztery dni Polską ziemią my jechali,
Choć my ją tylko przez szpary żegnali
W piąty dzień sowiecka maszyna ryknęła
Jakby sztyletem każdego przeszyła.
                              ***
Mijają doby, tygodnie mijają,
Raz na dzień chleba i wody nam dają,
Mijamy Rosje i góry Uralu,
I tak jedziemy i dalej, i dalej
                              ***
Czwartego marca stanęła maszyna,
Już inny transport z nami się zaczyna,
Jedziemy autem, a potem saniami,
Przez śnieżne tajgi, rzekami, lasami
                              ***

O smutna była nasza karawana,
„Kipiatki” z chlebem dali nam co rana,
Dzieci zmarznięte z sani wypadają,
A na noclegach umarli zostają
                              ***
O Polsko nasza, ziemio nasza święta,
Gdzie Twoje syny, gdzie Twoje orlęta?
Dzisiaj w sybirskie tajgi przyjechały.
Czy Ciebie kiedy będą oglądały?
                              ***
Słoneczko złote smutne nas witało,
Gdy do baraków rano zaglądało
Dwie białe skrzynki sosnami ubrane,
Nad niemi matki klęczą zapłakane.
                              ***
Jesteśmy sami, straż nas opuściła,
Bo co tu będzie koło nas robiła
Świat nam zamknęli wszędzie las i drzewa,
Nawet ptaszyna nam tu nie zaśpiewa.
                              ***
Zimo, śnieg straszny, w lesie ciężka praca,
Głód i tęsknota bardzo nas przygniata
Tyfus okrutny wśród ludzi się szerzy,
Co dzień to więcej pod sosnami leży.
                              ***
Choć przyszła wiosna, słońce zajaśniało,
Lecz u nas wcale nie poweselało,
Tylko po lesie słychać głos płaczący,
O Jezu Chryste, w Ogrójcu mdlejący.
                              ***
Polska królowo, zlituj się nad nami,
Nad polska ziemia i nad Polakami
Powróć nas i powróć gdzie ziemia ojczysta,
Królowo Polski – Panienko Przeczysta.

 

Mościska 1.12.1940r.

Pieśń do Ojczyzny – „wygnanki”

Dzięki uprzejmości pana Stanisława Kawałka la KSI Maciej Prażmo
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Redakcja
Utarło się powiedzenie, że „Polak 
nawet z piekła ucieknie”  a powsta-
ło nie bez przyczyny, bo odkąd tyl-
ko Rosjanie zaczęli zsyłać naszych 
rodaków na Sybir takich wyczynów 
było bardzo wiele. Niektóre  z nich 
obrosło nawet legendami. "Niepo-
konani “  ("The way Back") to hol-
lywoodzka produkcja na podstawie 
książki Stefana Rawicza o ucieczce 
z obozu na Syberii . Powieść  zrobiła 
zawrotną karierę, została przetłuma-

czona na 25 języków. 
Wiosną 1941 roku 26-letni polski po-
rucznik kawalerii, organizuje uciecz-
kę z obozu na Syberii. Jak zauważa 
recenzent "Los Angeles Times" to 
"książka o godności i męstwie ludzi 
dążących do wolności". My jednak 
naszym czytelnikom chcemy polecić  
inną prawdziwą opowieść o uciecz-
ce. 
Wyczyn młodej kobiety, która doko-
nuje heroicznego wysiłku, nie w imię 
wzniosłych idei ,ale z miłości i tęsk-
noty do dziecka.  Życiorys tej kobiety 
to przykład tragicznych losów Pola-
ków którzy w 1939 r znaleźli się pod 
okupacją sowiecką.  Czternastego 
kwietnia 1940 r. została wywieziona 
z Brodów Władysława Pawłowska, 
żona porucznika 22 pułku ułanów, 
Jana Baptysty Pawłowskiego. Tylko 
cudem udało się uchronić przed tym 
samym losem malutkie dziecko, któ-
re pozostało pod opieką rodziny.

/ Zdjęcie Władysławy Pawłowskiej

22 Pułk Ułanów Podkarpackich sta-

cjonował w Brodach. (szwadron 
zapasowy w Złoczowie) W 1939 
r. od 3 września 22 Pułk Ułanów 
Podkarpackich prowadził nad 
Wartą walki osłonowe w składzie 
Armii „Łódź” (Szadek, Skiernie-
wice, Babsk). W odwrocie wal-
czył pod Mińskiem Mazowieckim, 
Tomaszowem i Krasnobrodem, w 
Dzwoli (29 IX); nad Sanem został 
rozbity.

 Ppor. Jan Pawłowski trafił jako 
jeniec wojenny do obozu w Ko-
zielsku.  Ani on ani jego żona nie 

spodziewali się takiego losu jaki 
im zgotowali sowieccy okupanci. 

Kiedy Władysława 
trafiła na roboty do 
kołchozu 

Liniejewka w Ka-
zachstanie, jej mąż 
został rozstrzelany 
w Katyniu... 
D w u d z i e s t o p a -
roletnia kobieta  
nieświadoma lo-
sów swoich bli-
skich postanowiła 
uciekać z miejsca 
zsyłki. Przez całą 
zimę układała plan 
ucieczki ze swoją 
rówieśnicą Stefa-
nią Frelą zesłaną 
do sąsiedniego 
Oktiabrska. Plan 
był opracowany 
sumienie ze szcze-
gółami. Pierwszo-
planową  sprawą 
był sposób wtopie-
nia się w sowiecki 
tłum. Dziewczyny 
wymieniły sukien-
ki na płócienne 
spódnice, ciemne 
kufajki i chustki 
na głowę (typowy 
strój sowieckich 
kołchoźnic). Zmie-
niły również imio-
na: Władysława zo-
stała Wierą, a Stefa 
– Walą. Władysła-
wa  wszystkie listy, 
które dostała od 
rodziny i odesłała  
w paczce do domu. 

Naczelnik poczty który domyślił 
się, że kobieta chce uciekać, został  

wtajemniczony  w zamierzenia. 
Za kilka ładnych ubrań dla córki, 
mężczyzna kupił im dwa bilety na 
pociąg Karaganda–Moskwa. Do-
radził też  by zabrać wydane przez 

sowieckie władze dokumenty, gdyż 
w przypadku ich braku kobiety 
mogą zostać uznane za szpiegów i 
rozstrzelane. Kobiety wyruszyły w 
długą 2500-kilometrową podróż do 
domu w maju 1941 r.  Wsiadły do 
pociągu i nie spodziewając się, że 
już na samym początku wpadną w 
ręce  NKWD. Władysława podczas 
pierwszej kontroli spotkała tego 
samego oficera, który wydawał jej  
paszport w Liniejewce! A w doku-
mencie przy nazwisku było napisa-
ne „żena oficera bywszej Polszy”.
Powiało grozą. Enkawudzista ci-
cho zagwizdał i powiedział, że na 
najbliższej stacji (w Pietropawłow-
sku)  pasażerka trafi do aresztu. Nie 
wiadomo dlaczego, jednak oddał 
jej paszport i odszedł. Gdy tylko 
pociąg zatrzymał się na peronie, 
uciekinierki wyskoczyły z wagonu 
i zniknęły w tłumie podróżnych. 
Peron był obstawiony przez funk-
cjonariuszy NKWD, ale zorien-
towały się, że  nikt ich nie szuka. 
Wskoczyły w ostatniej chwili  tuż 
przed odjazdem. Tym razem miały 
więcej szczęścia zaopiekowała się 

nimi konduktorka. Ostrzegała  je 
przed  kontrolami, aż do ostatniej 
stacji przed Moskwą, gdzie wysia-
dły. Potem był  Dworzec Kijowski 
gdzie po  kilku dniach stania w ko-
lejce kupiły bilety na ostatnią stację 
przed dawną polsko-rosyjską gra-
nicą . Dalej już  zaczynała się już 
ściśle kontrolowana przez wojsko i 
NKWD „zona graniczna”. Jak prze-
dostać na teren „zony”?  A potem 

jak na piechotę zbliżyć się w stronę 
granicy?  Tego nawet w skrócie już 
nie dopowiemy to warto samemu 
przeczytać. Bo to wcale nie mały 
epizod całej eskapady młodych bo-
haterek. Warto zdradzić, że mimo 
licznych przeciwności  bohaterki  
dotarły do celu. Po 2 miesiącach od 
ucieczki z Kazachstanu, w pierw-
szych dniach lipca 1941 r., dotarły 
do domów. Tam Wanda po półtora-
rocznej rozłące zobaczyła wreszcie 
swojego synka.

W  Hollywood zrobiono by z tego 
film wyciskający autentyczne łzy. 
U nas  nadal łatwiej kupić licencję 
na kopiowanie zachodnich bohate-
rów niż wykorzystać własnych wy-
wodzących się z naszej narodowej 
historii. Dlatego tak cenne są książ-
ki utrwalające wspomnienia od-
chodzących pokoleń rodaków do-
świadczonych przez los. „Ucieczka 
z Sybiru Z miłości do dziecka „  
Władysławy Pawłowskiej jest tego 
najlepszym przykładem.

Nieznana „Ucieczka z Syberii ” 

/ Zdjęcie ułanów

/ Zdjęcie synka

/ Zdjęcie Władysławy i Jana 
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PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI

BOHDAN PIĘTKA
Polacy wysiedlani przez policję nie-
miecką z Zamojszczyzny zimą 
1942/1943 roku. Fot. Wikipedia
28 listopada minie 70. rocznica 
rozpoczęcia wysiedleń Polaków 
na Zamojszczyźnie. Ten region 
Polski – na który składają się po-
wiaty biłgorajski, hrubieszowski, 
tomaszowski i zamojski – znaj-
dował się w II RP na pograniczu 
Polski centralnej (Lubelszczyzny) 
i Kresów Wschodnich (Wołynia). 
Obecnie natomiast znajduje się na 
wschodnich kresach współczesnej 
Polski. Zapoczątkowana w listo-
padzie 1942 roku przez niemiecki 
aparat okupacyjny eksterminacja 
Polaków na Zamojszczyźnie była 
kontynuowana w latach 1943-
1944 przez Ukraińską Powstańczą 
Armię, która przybyła tam w po-
ścigu za Polakami uciekającymi 
przed ludobójczą czystką na Wo-
łyniu. Nie można pominąć także 
udziału Ukraińskiej Policji Po-
mocniczej w służbie niemieckiej 
w wysiedleniach i eksterminacji 
Polaków na Zamojszczyźnie. 
10 lat temu brałem udział w pięk-
nych obchodach 60. rocznicy 
wysiedleń na Zamojszczyźnie, 
zorganizowanych przez wła-
dze Zamościa i Instytut Pamięci 
Narodowej, których ważną czę-
ścią była konferencja naukowa. 
Wszystko wskazuje na to, że w 
tym roku takich obchodów 70. 
rocznicy, w tym zwłaszcza konfe-
rencji naukowej, nie będzie. Nie 
wiem czy powodem są pieniądze, 
czy oficjalna polityka historycz-
na III i IV RP sprowadzająca się 
do marginalizowania pamięci o 
zbrodniach niemieckich i ukra-
ińskich, a eksponowania zbrod-
ni sowieckich i okresu PRL. 
Chciałbym zatem, żeby mój ar-
tykuł stanowił formę skromnego 
upamiętnienia martyrologii Po-
laków na Zamojszczyźnie pod-
czas drugiej wojny światowej. 
Niemieckie akcje wysiedleńcze 
na Zamojszczyźnie (wchodzącej 
w skład dystryktu lubelskiego w 
Generalnym Gubernatorstwie), 
przeprowadzone od końca listo-
pada 1942 do sierpnia 1943 roku, 
miały wszelkie cechy działań eks-
terminacyjnych i zostały podjęte 
w ramach realizacji Generalnego 
Planu Wschodniego (Generalplan 
Ost, GPO). Był to plan osiedleń-
czy i germanizacyjny terenów 
Europy Środkowej i Wschodniej 
opracowany w Głównym Urzę-
dzie Bezpieczeństwa Rzeszy pod 
kierownictwem Heinricha Himm-
lera w roku 1941. Jego podstawę 
stanowiła nazistowska koncepcja 
zdobycia przestrzeni życiowej 
(Lebensraum) na Wschodzie, rze-
komo należącej się niemieckiej 
rasie panów (Herrenvolk). Teren 
objęty planem miał się rozciągać 
na wschód od granic III Rzeszy 
z 1939 roku – tj. od linii Jezio-
ra Ładoga na północy do Morza 
Czarnego na południu. W tym 
celu zamierzano wysiedlić i wy-
niszczyć większość zamieszku-
jącej te tereny ludności słowiań-
skiej (około 51 milionów), a na 
jej miejsce osiedlić Niemców z 
Rzeszy, państw satelickich i oku-
powanych przez Niemcy. 

GPO przewidywał wreszcie eks-
terminację 5-6 milionów Żydów 
zamieszkujących Europę Środ-

kowo-Wschodnią, w tym głównie 
okupowane ziemie polskie. Dale-
kosiężnym celem GPO było usta-
nowienie Nowego Ładu (Neue 
Ordnung) w Europie, na który 
miały się składać: hegemonia III 
Rzeszy od Atlantyku po Ural, 
całkowita eksterminacja Żydów i 
większości Słowian, oraz germa-
nizacja, przesiedlenia lub fizycz-
ne wyniszczenie innych mniej-
szych grup ludnościowych. 

W stosunku do Rosjan autorzy 
GPO zalecali biologiczne uni-
cestwienie metodą wstrzymania 
przyrostu naturalnego. Polacy 
mieli być w większości (80-85 
proc.) eksterminowani bądź wy-
siedleni do Syberii Zachodniej, 
z wyjątkiem 3 do 4,8 milionów, 
które zamierzano pozostawić w 
charakterze niewolniczej siły 
roboczej. Wysiedleniem lub wy-
niszczeniem zamierzano też ob-
jąć: 50 proc. Czechów, 65 proc. 
Ukraińców i 75 proc. Białorusi-
nów. Na terenach przeznaczonych 
pod kolonizację planowano osie-
dlić 4 miliony Niemców w ciągu 
pierwszych 10 lat, a w dalszych 
latach jeszcze 6 milionów. GPO 
składał się z kilkunastu dużych i 
kilkudziesięciu mniejszych pla-
nów realizowanych równocze-
śnie. Podzielono je na dwie fazy: 
tzw. Mały Plan – realizowany 
podczas wojny, oraz tzw. Duży 
Plan – który miał być realizowany 
przez 30 lat po zakończeniu dru-

giej wojny światowej. Mały Plan 
był w znacznej mierze kontynu-
acją prowadzonej od początku 
okupacji niemieckiej ekstermina-
cji polskiej inteligencji oraz osób 
zaangażowanych w II RP w dzia-
łalność społeczną i polityczną 
lub znanych z antyniemieckiego 
nastawienia. Natomiast realiza-
cję Dużego Planu postanowiono 
przyspieszyć i rozpocząć ją jesz-
cze podczas wojny. Decyzja ta 
zapadła w otoczeniu Himmlera 
w czerwcu 1942 roku. Pierwszą 
fazą realizacji Dużego Planu mia-
ło być wysiedlenie 110000 Pola-
ków z Zamojszczyzny oraz tzw. 
ostateczne rozwiązanie kwestii 
żydowskiej na terenie Generalne-
go Gubernatorstwa (Akcja Rein-
hardt). 
Wysiedlenia na Zamojszczyźnie 
stanowiły kontynuację wysiedleń 
Polaków podjętych jesienią 1939 
roku na tzw. ziemiach wcielonych 
do Rzeszy, w wyniku których wy-
siedlono (wypędzono) z tych tere-
nów do GG oraz w ramach prze-
siedleń wewnętrznych i rugów 
838878 Polaków i Żydów, w tym 
625631 z Kraju Warty. 

Pierwsze wysiedlenia z Zamojsz-
czyzny, przeprowadzone próbnie 
w ramach zbadania reakcji społe-
czeństwa, miały miejsce w listopa-
dzie 1941 roku, kiedy przy współ-
udziale kolonistów niemieckich z 
miejscowości Brody Duże (gmina 
Szczebrzeszyn) wysiedlono około 

2000 Polaków z sześciu zamoj-
skich wsi. 12 listopada 1942 roku 
Himmler wydał rozporządzenie 
nr 17 C, które wyznaczało obszar 
powiatów biłgorajskiego, hrubie-
szowskiego, tomaszowskiego i 
zamojskiego jako tzw. „pierwszy 
obszar osadniczy” w Generalnym 
Gubernatorstwie. Realizację za-
dania powierzono dowódcy SS i 
policji w dystrykcie lubelskim, 
którym był SS-Obergruppenfüh-
rer Odilo Globocnik (1904-1945). 
Akcja wysiedleńcza objęła od 
100 do 110000 tysięcy Polaków, 
w tym 30000 dzieci. Na ich miej-
sce zamierzano osiedlić 60000 
Niemców. Pierwsze wysiedlenia 
w ramach realizacji Dużego Pla-
nu GPO nastąpiły w nocy z 27 na 
28 listopada 1942 roku w miej-
scowości Skierbieszów (powiat 
zamojski) i okolicznych terenach. 
Wysiedlanym Polakom zezwala-
no tylko na zabranie bagażu pod-
ręcznego do 30 kg. Już na samym 
początku brutalnie rozdzielano 
rodziny i odbierano matkom dzie-
ci. Wysiedleńców umieszczono w 
obozach przejściowych w Zamo-
ściu i Zwierzyńcu, gdzie dokony-
wano badań rasowych i dokonano 
selekcji na cztery kategorie: oso-
by przeznaczone do „ponownego 
zniemczenia”, kierowane do spe-
cjalnego obozu w Łodzi na dalsze 
badania rasowe, osoby uznane za 
zdolne do pracy przymusowej i 
kierowane w tym celu do Rzeszy 
lub na Wschód, osoby powyżej 60 

lat niezdolne do pracy i odebrane 
rodzicom dzieci do 14 lat, które 
kierowano do tzw. wiosek rento-
wych w powiatach garwolińskim, 
mińskim, siedleckim i sokołow-
skim, wreszcie osoby przezna-
czone do eksterminacji w KL Au-
schwitz i KL Lublin (Majdanek). 
Do KL Auschwitz deportowano z 
Zamojszczyzny około 1300 Pola-
ków, których zarejestrowano jako 
więźniów. Wedle relacji niektó-
rych polskich więźniów KL Au-
schwitz, do obozu tego przybywa-
ły też transporty z wysiedleńcami 
z Zamojszczyzny, których nie re-
jestrowano jako więźniów, ale za-
bijano w komorach gazowych tak 
samo jak transporty żydowskie. 

Relacje te jednak nie znajdują po-
twierdzenia w innych źródłach. 
Do marca 1943 roku wysiedlo-
no około 51000 Polaków. Na ich 
miejsce przybyło 9000 koloni-
stów niemieckich z Besarabii i 
Ukrainy oraz dalszych 4000 do 
końca 1943 roku. Wśród koloni-
stów tych byli m.in. rodzice póź-
niejszego prezydenta Niemiec 
(2004-2010) Horsta Köhlera, któ-
ry urodził się w Skierbieszowie 
22 lutego 1943 roku. Na miejsce 
15000 Polaków wysiedlonych z 
63 wsi powiatu hrubieszowskie-
go przesiedlono też około 7000 
Ukraińców z powiatu zamojskie-
go w ramach realizowanej od 
15 stycznia 1943 do marca 1943 
roku tzw. Ukraineraktion. Celem 

ZAGŁADA ZAMOJSZCZYZNY 
(1942-1944)
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tej akcji miało być stworzenie 
tzw. „pasa ochronnego” z ludno-
ści ukraińskiej, który osłaniałby 
kolonie niemieckie przed atakami 
polskiej partyzantki. Wedle hitle-
rowców Ukraińcy świetnie nada-
wali się do tej roli ze względu na 
ich wrogość do Polaków. W dal-
szych niemieckich planach także 
pobyt Ukraińców na Zamojsz-
czyźnie miał być czasowy. 
Wysiedlenia Polaków zostały 
przerwane w marcu 1943 roku na 
skutek spontanicznego i zorgani-
zowanego oporu stawianego za-
równo przez ludność polską jak i 
formacje zbrojne AK, BCh i GL. 
Było to tzw. powstanie zamojskie 
(nazwa użyta przez Niemców). Na 
przerwanie wysiedleń największy 
wpływ miała niewątpliwie klę-
ska poniesiona przez Niemców 
1 lutego 1943 roku w bitwie pod 
Zaborecznem (powiat tomaszow-
ski), gdzie około 250 partyzantów 
BCh rozgromiło I. Zmotoryzowa-
ny Batalion Żandarmerii. Celem 
stłumienia polskiego oporu od 
23 czerwca do 15 sierpnia 1943 
roku Niemcy przeprowadzili tzw. 
operację „Wehrwolf” (Wilkołak), 
do której zaangażowano duże siły 
policji, żandarmerii, SS, 10000 
żołnierzy Wehrmachtu (jedna dy-
wizja) oraz Ukraińską Policję Po-
mocniczą (Ukrainische Hilfspoli-
zei). 
Ta ostatnia była kolaboracyjną 

formacją złożoną z Ukraińców, w 
tym wielu nacjonalistów, i działa-
jącą na terenie Generalnego Gu-
bernatorstwa. Została powołana 
na mocy zarządzenia generalnego 
gubernatora Hansa Franka z 17 
grudnia 1939 roku. Funkcjona-
riusze UPP brali aktywny udział 
m.in. w aresztowaniach polskiej 
inteligencji w Stanisławowie w 
1941 roku oraz w mordach na 
ludności żydowskiej, w tym w 
likwidacji gett żydowskich. Peł-
nili także służbę w KL Lublin 
(Majdanek). Ukraińska Policja 
Pomocnicza była umundurowa-
na w mundury SS, a na czapkach 
nosiła okrągły znak z żółtym try-
zubem na niebieskim tle. W re-
zultacie operacji „Wehrwolf” wy-
siedlono ponad 60000 Polaków 
ze 171 wsi, których umieszczono 
w obozach przejściowych w Za-
mościu, Zwierzyńcu i Budzyniu. 
Większość z nich trafiła na roboty 
przymusowe do Rzeszy, a pozo-
stali do KL Lublin (Majdanek), 
gdzie zginęło około 1000 osób. 
Podczas operacji „Wehrwolf” 
różne formacje niemieckie wspie-
rane przez Ukraińską Policję Po-
mocniczą przeprowadziły pacy-
fikacje i egzekucje w około 100 
miejscowościach. Blisko 8000 
aresztowanych wówczas Polaków 
zamordowano w Rotundzie Za-
mojskiej – specjalnym więzieniu 
gestapo. Jeszcze przed rozpoczę-

ciem operacji „Wehrwolf” doszło 
1 czerwca 1943 roku do zagłady 
wsi Sochy w gminie Zwierzyniec 
(powiat zamojski). Zbrodni tej 
dokonali żołnierze Wehrmachtu. 
Użyto także lotnictwa. Ogółem 
wymordowanych zostało oko-
ło 200 osób (po ekshumacji zi-
dentyfikowano 88 mężczyzn, 45 
dzieci i 52 kobiety). Ocalał tylko 
jeden dom. Reszta została spalo-
na i zburzona. Sochy są zaliczane 
obok Michniowa na Kielecczyź-
nie, czeskich Lidic czy francu-
skiego Oradour-sur-Glane do naj-
większych symboli niemieckiego 
barbarzyństwa podczas drugiej 
wojny światowej.  Ogółem pod-
czas dwóch akcji wysiedleńczych 
wysiedlono z Zamojszczyzny 
około 110000 Polaków z 297 
wsi. 4454 dzieci wywieziono do 
Niemiec celem germanizacji. Ze 
względu na akcje zbrojne polskiej 
partyzantki i załamanie się frontu 
wschodniego hitlerowcy podjęli 
w połowie lipca 1943 roku decy-
zję o zawieszeniu wysiedleń. 

Do końca okupacji już ich nie 
wznowili. W drugiej połowie 
1943 i pierwszej połowie 1944 
roku Zamojszczyzna stała się 
natomiast obiektem zbrodniczej 
akcji Ukraińskiej Powstańczej 
Armii. W wyniku ofensywy UPA 
ludność polska (resztki pozosta-
łe po wysiedleniach oraz ucie-

kinierzy z Wołynia) została do-
szczętnie wyniszczona w części 
powiatów biłgorajskiego, hrubie-
szowskiego i tomaszowskiego. 
Działania UPA charakteryzowały 
bestialskie i zwyrodniałe metody, 
znane już z akcji ludobójczej na 
Wołyniu. Polska partyzantka roz-
poczęła – tak samo jak rok wcze-
śniej przed Niemcami – akcję sa-
moobrony. To właśnie w ramach 
tej samoobrony doszło m.in. do 
polskiego ataku na bazę UPA i 
UPP w Sahryniu (powiat hrubie-
szowski) 10 marca 1944 roku. 
Niewątpliwie UPA dokończyła na 
Zamojszczyźnie dzieła zniszcze-
nia rozpoczętego przez Niemców. 
O tym jednakże się milczy w 
dzisiejszej Polsce, a eksponu-
je ofiary ukraińskie z Sahrynia. 
Ukraińska historiografia (głównie 
banderowska, ale także oficjal-
na) przedstawia ofensywę UPA 
na Zamojszczyźnie jako odwet 
za działania podjęte przez polską 
samoobronę i partyzantkę prze-
ciw Ukraińcom, których Niem-
cy osiedlili na Zamojszczyźnie 
w ramach Ukraineraktion. Mało 
tego. Niektórzy ukraińscy histo-
rycy dowodzą nawet, że ludobój-
stwo dokonane na Polakach na 
Wołyniu w 1943 roku miało być 
sprowokowane przez polskie ata-
ki na osadników ukraińskich na 
Zamojszczyźnie. Że są to poglą-
dy bzdurne dowodzić nie trzeba. 

Ukraińskie ludobójstwo na Woły-
niu rozpoczęło się bowiem wcze-
śniej (luty 1943 roku) niż polska 
akcja przeciw osadnikom ukra-
ińskim na Zamojszczyźnie (maj 
1943 roku). Również ofensywa 
UPA na Zamojszczyźnie pod ko-
niec 1943 i w pierwszej połowie 
1944 roku stanowiła kontynuację 
ludobójczej czystki etnicznej na 
Wołyniu i miała na celu w pierw-
szej kolejności wymordowanie 
tych Polaków, którzy uciekli tam 
z Wołynia, a w dalszej kolejności 
opanowanie Zamojszczyzny uwa-
żanej przez nacjonalistów ukraiń-
skich za ziemię czysto ukraińską. 
Niestety zafałszowania ukraiń-
skiej historiografii są bezkrytycz-
nie przyjmowane także w Polsce. 
Jednym z ich krzewicieli jest pan 
Henryk Wujec – doradca prezy-
denta RP do spraw ukraińskich 
– który swego czasu radził Kreso-
wianom by nie eksponowali Wo-
łynia, ponieważ Ukraińcy mogą 
im przypomnieć „bolesne spra-
wy” z Zamojszczyzny. Niestety 
nie potrafi on zauważyć, że ofia-
rami ludobójstwa – tak na Woły-
niu jak i Zamojszczyźnie – stali 
się Polacy, a nie Ukraińcy.

___
foto: http://pl.wikipedia.org/wiki/
Zamojszczyzna_(1942-1943)

PUBLIKACJE-POGLĄDY-POLEMIKI

ALEKSANDER SZUMAŃSKI

 1 listopada Uroczystość Wszyst-
kich Świętych wywodzi się głów-
nie z czci oddawanej męczenni-
kom, którzy oddali swoje życie dla 
wiary w Chrystusa, a których nie 
wspomniano ani w martyrologiach 
miejscowych, ani w kanonie Mszy 
Świętej. Pierwotnie święto to ob-
chodzono 13 maja.

W III wieku rozpowszechniła się 
tradycja przenoszenia całych reli-
kwii świętych, lub ich części, na 
inne miejsca. W ten sposób chcia-
no podkreślić, że święci są wła-
snością całego Kościoła. Kiedy w 
610 papież Bonifacy IV otrzymał 
od cesarza starożytną świątynię 
pogańską Panteon, kazał złożyć 
tam liczne relikwie i poświęcił tę 
budowlę na kościół pod wezwa-
niem Matki Bożej Męczenników. 
Od tego czasu oddawano cześć 
wszystkim zmarłym męczennikom 
w dniu 13 maja.

Papież Grzegorz III w 731 prze-
niósł tę uroczystość z 13 maja 
na dzień 1 listopada. Powodem 
były prawdopodobnie trudności 
z wyżywieniem rzesz pielgrzy-
mów przybywających do Rzymu 
na wiosnę. W 837 Grzegorz IV 
rozporządził, aby odtąd 1 listo-
pada był dniem poświęconym 
pamięci nie tylko męczenników, 
ale wszystkich świętych Kościo-
ła katolickiego. Jednocześnie na 
prośbę cesarza Ludwika Pobożne-
go rozszerzono to święto na cały 
Kościół.

Jednym z najdawniejszych, zacho-
wanych kazań spisanych w języ-

ku polskim jest kazanie na Dzień 
Wszystkich Świętych (In Die 
Omnium Sanctorum). Kazanie to 
znajduje się w rękopisie Biblioteki 
Kapitulnej w Pradze i pochodzi z 
połowy XV wieku.

We Lwowie, w tym mieście szcze-
gólnym dla Polaków, jedynym 
polskim mieście odznaczonym 
przez Pierwszego Marszałka Pol-
ski Józefa Piłsudskiego Orderem 
Virtuti Militari, 1 listopada po-
chylamy głowy i modlimy się na 
Cmentarzu Obrońców Lwowa.

Jan Paweł II powiedział:

„Świadomość własnej przeszłości 
pomaga nam włączyć się w długi 
szereg pokoleń, by przekazać na-
stępnym wspólne dobro – Ojczy-
znę”. 

Na Cmentarzu Obrońców Lwo-
wa Polacy spotykają się jeszcze 
22 listopada, wyrażając Orlętom 
Lwowskim - Obrońcom Lwowa 
swoją wdzięczność za Obronę 
Lwowa przed Ukraińcami w listo-
padzie 1918 roku.

Odwiedzamy Cmentarz Obrońców 
Lwowa również 11 listopada w 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
Niepodległości.

Tak modlił się na Cmentarzu 
Obrońców Lwowa w 2006 roku 
ówczesny Metropolita Lwowski 
Jego Eminencja Ksiądz Marian Ja-
worski:

Boże, Rządco całego świata i 
Ojcze wszystkich narodów, za 
przyczyną i wstawiennictwem 

Królowej Korony Polskiej i Het-
manki Żołnierza Polskiego, po-
przez Świętych Patronów naszych 
prosimy Cię o błogosławieństwo 
dla wszystkich spoczywających w 
kwaterach tego cmentarza wojen-
nego. Santo Campo, odbudowane 
ze zniszczeń, odnowione i przy-
wrócone zostało życiu Narodu, 
który je wzniósł. 

Za naszą wolność zapłaciliśmy 
cenę bardzo wysoką. Dziękuje-
my, że tej ceny pokolenia naszych 
przodków nie odmówiły – krwią 
i życiem poświadczając o przy-
wiązaniu do sprawy Ojczyzny. To 
jeden z najmłodszych cmentarzy, 
a jego młodość jest zawarta w 
młodocianym wieku tak wielu tu 
złożonych ochotników poległych 
śmiercią żołnierską. Klękamy przy 
ich mogiłach ze świadomością, że 
nadpłacili oni szczególną cenę na-
szej wolności. 
Niech z tego miejsca – księgi hi-
storii – płynie nauka miłości Oj-
czyzny, lekcji patriotyzmu, by był 
siłą moralną dla kolejnych poko-
leń, abyśmy mogli dobrze uży-
wać daru wolności i umieli służyć 
sobie wzajemnie i służyć dobru 
wspólnemu.

Z modlitwy wiernych:

Panie zanosimy do Ciebie prośby 
za naszą Ojczyznę z tego miasta, 
gdzie Król Jan Kazimierz zawarł 
przymierze z Bogiem przez po-
średnictwo Maryi. Najświętsza 
Rzeczpospolita umocniona tysiąc-
letnią historią zachowała wierność 
krzyżowi i Kościołowi Świętemu, 
a dla świata była znakiem wiary i 
ładu moralnego.

W październiku 1918 roku parla-
mentarna reprezentacja ukraińska 
postanowiła zwołać do Lwowa 
mężów zaufania ze wszystkich 
ukraińskich ziem Austro - Wę-
gier wschodniej Galicji. Powstała 
Ukraińska Rada Narodowa, która 
przyjęła rezolucję o utworzeniu 
państwa ukraińskiego, w które-
go skład miała wejść wschodnia 
Galicja po San. Tymczasem Rada 
Miejska przyjęła wówczas rezolu-
cję o akcesie Lwowa do Macierzy. 
Przeciwko owej rezolucji zapro-
testowali tylko radni ukraińscy, 
oceniając ją jako bezprawne dąże-
nie do zawłaszczenia przez stronę 
polską wschodniej Galicji. Po tych 
sprzecznych ze sobą postanowie-
niach kierownictwo POP /Polska 
Organizacja Wojskowa/ otrzymy-
wało wiadomości o przygotowa-
niach Ukraińców do zbrojnego 
zajęcia Lwowa. Por. Ludwik de 
Laveaux, chcąc uprzedzić wystą-
pienie Ukraińców zaproponował 
połączenie wszystkich polskich 
sił. Austriackie władze wojskowe 
ściągały do Lwowa pułki składa-
jące się wyłącznie z Ukraińców, 
rozlokowując je w składach broni i 
różnych obiektach w mieście, któ-
re przede wszystkim miały zostać 
zajęte. Austriacy ściągali do Lwo-
wa pułki ukraińskie, równocześnie 
przesuwając ze Lwowa na zachód 
polskie. Pod koniec października 
1918 roku została utworzona w 
Krakowie Polska Komisja Likwi-
dacyjna /PKL/, która miała przy-
jechać do Lwowa i przejąć wła-
dzę nad całą Galicją. Wiadomość 
o tym przyspieszyła wystąpienie 
Ukraińców.

W dniu 1 listopada Ukraiński 

Komitet Wykonawczy dokonał 
zbrojnego zamachu i opanował 
najważniejsze obiekty w mie-
ście, jednakże nie całego Lwo-
wa. Powstały dwa najważniejsze 
ośrodki oporu polskiego: Szkoła 
Sienkiewicza i Dom Technika. Do 
punktów werbunkowych zaczę-
ła się zgłaszać przede wszystkim 
młodzież pochodząca z różnych 
środowisk, robotnicza, studencka, 
rzemieślnicza, wiejska i dziewczę-
ta. Ten liczny i ofiarny udział dzie-
ci i młodzieży w walkach o Lwów 
przeszedł do historii, a młodocia-
nych Obrońców Lwowa nazwano 
Lwowskimi Orlętami. W sumie 
w walkach uczestniczyło 1421 
młodych obrońców, z których naj-
młodszy miał 9 lat. Cztery lata 
starszy Antoś Petrykiewicz który 
zmarł z odniesionych ran 28 grud-
nia 1918 został pośmiertnie uho-
norowany przez Pierwszego Mar-
szałka Polski Józefa Piłsudskiego 
Orderem Virtuti Militari i jest jak 
dotąd najmłodszym uhonorowa-
nym tym zaszczytnym odznacze-
niem. Po zaciętych walkach, 22 
listopada 1918 roku Lwów był 
wolny.

Miasto Lwów jako jedyne w Pol-
sce zostało uhonorowane za bo-
haterską postawę Orderem Virtu-
ti Militari. Uroczysta dekoracja 
miała miejsce na Placu Mariackim 
we Lwowie u stóp pomnika Ada-
ma Mickiewicza w dniu 11 listo-
pada 1918 roku, której dokonał 
Pierwszy Marszałek Polski Józef 
Piłsudski, który wówczas m.in. 
powiedział:

 "…. Lwów był najbardziej bez 
trwogi. Tu serca Polaków biły naj-
śmielej … jesteście jedynym mia-
stem w Polsce, które z mojej ręki, 
jako Naczelnego Wodza, za pracę 
wojenną, za wytrzymałość otrzy-
mało ten order". 

LWOWSKIE  LISTOPADY

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamojszczyzna_(1942-1943)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamojszczyzna_(1942-1943)


Strona    34  - Kresowy Serwis Informacyjny - 1 listopada 2012                                                                           www.ksi.kresy.info.pl    

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Korzec, kiedyś siedziba książąt Ko-
reckich, później Czartoryskich li-
czące  w 1936 roku 6.700 mieszkań-
ców, obecnie ciche ukraińskie 
miasteczko k/Żytomierza liczące 
8.600 mieszkańców było miejscem 
pobytu 7. osobowej grupy sycow-
skiej młodzieży w dniach 9-17.07. 
w ramach dolnośląskiej akcji TVP 
Wrocław i Kuratorium Oświaty pn. 
”Mogiłę pradziada ocal od zapo-
mnienia”. Porządkowali tam teren 
przedwojennego polskiego cmenta-
rza.

 Grupa z Liceum Ogólnokształ-
cącego im. T.Kościuszki w Syco-
wie w składzie: Byczek Natalia, 
Kosińska Monika, Kuropka Alek-
sandra, Stępin Anna, Cichalewski 
Wojciech, Grondys Szymon, Ol-
szewski Damian jadąc autokarem z 
Wrocławia przez Przemyśl, Medykę 
(trzygodzinna odprawa graniczna), 
zwiedzanie Lwowa (obowiązkowy 
8-godzinny odpoczynek kierowców 
i autokaru), Brody, Równe dotarła 
do Korca po 26 godzinach podróży. 
Zamieszkaliśmy w gościnnych pro-
gach plebani kościoła św. Antoniego 
u księdza Waldemara Szlachty. 

Po odpoczynku rozpoczęliśmy pra-
ce na cmentarzu usytuowanym w 
odległości 20 minut marszu od na-
szego noclegu. Teren porośnięty 
kępami wysokich gęstych chaszczy 
z wydeptanymi obok ścieżkami do 
współczesnych mogił i pasące się 
kozy – oto taki obraz pojawił się 
przed sycowską grupą. Zainstalo-
waliśmy się ze sprzętem, ubiorami 
roboczymi w kaplicy cmentarnej 

– jedynym chłodnym miejscu na 
powierzchni 1,6 ha cmentarza. Po 
ustaleniu zakresu prac chłopcy za-

częli usuwać chaszcze (odsłaniając 
niewidoczne wcześniej mogiły) 
maczetami, sekatorem i kosiarką. 
Dziewczęta malowały nieczytel-
ne napisy na pomnikach. Nie była 
to prosta czynność. Wpierw trzeba 
było oczyścić i odczytać tekst, w 
wielu wypadkach wodząc palcem 
po zarysach wyrytych liter i cyfr. 
Stosowano też różne inne techniki 
ułatwiające odczytanie tekstu: za-

słonięcie powierzchni od słońca i 
odczyt pod kontem, polewanie pły-
nem (np. rozpuszczalnikiem nitro), 

wspólne konsultacje. Wszystko po 
to, aby odmalować tekst w pierwot-
nej wersji. Np. w jednym przypadku 
było wyryte  „ziła” aby niżej na tym 
samym pomniku było „żyła”, albo 
wyraz „ljat” zamiast „lat”. Na jed-
nym pomniku zmarła osoba w  roku 
1917 a poniżej w 198.  Kamieniarz 
nie wyrył  cyfry pomiędzy 9 a 8 ( 
prawdopodobnie zero lub jedynkę). 
Stwierdziliśmy, w żartach, że zna-
my już najstarszy pomnik na tym 
cmentarzu..
 I tak codziennie w godz. 9,00 – 
17,00 staraliśmy się (choć w czę-
ści) przywrócić do przedwojennego 
wyglądu teren polskiego cmentarza. 
Obok pięknych zabytkowych po-
mników z  pierwszej połowy XIX 

wieku, są też mogiły współczesne, 
np. obok mogiły Mariana Masal-
skiego, który „zmarł w dalekim kra-
ju w 1909r” jest mogiła Masalskie-
go z 2009r. 

Wiele wspaniałych sentencji odkry-
waliśmy na pomnikach z piaskowca 
lub marmuru, np.:
„Tu są zwłoki
 złożone Jana włada
TYSZECKIEGO, żył Lat 56. 
Przeniósł się do wieczności
w roku 1831 11 lipca
Żyj w Bogu dobry Mężu
Ciesz się stwórco w Niebie
Ja na Ziemi póki Żyię, modlę się za 
Ciebie
Nie przestaje wraz z Dziećmi
Rąk wznosić do Pana
By Ci wina wszelaka była darowana

A kto z bliźnich przechodząc 
Twe mogile miia. Proszę o wes-
tchnienie i zdrowaś  Maryia
Przychilna Małżonka z ur. Koslow-
skich  Maryianna TYSZECKA”

 W czwartek 12.07. były prawosław-
ne obchody świętych Piotra i Pawła. 
Aby uszanować to święto nie praco-
waliśmy na cmentarzu, lecz przy ko-
ściele a konkretnie przy mogile po-
ległego nieznanego legionisty oraz 
przy malowaniu wyrytego tekstu na 
dużym kamieniu polnym. Mogiła z 
1920 roku wymagała gruntownego 
posklejania a potem pomalowania 
na biało. Klejenie poszczególnych 
rozsypujących się cegieł zajęło mi 
ponad  5 godzin.

Olka i Ania malowały białą farbą 
napis:
TU SPOCZYWAJĄ 
PROCHY NIEZNANEGO 
ŻOŁNIERZA POLSKIEGO 

KTÓRY W 1920 R. POLEGŁ
ŚMIERCIĄ  WALECZNCH
CHWAŁA POLEGŁEMU 
A z drugiej strony napis:

Sycowianie w Korcu
Edmund Goś

/ Zabawę prowadzi sam ks. Waldemar.
Niżej, mogiła legionisty przed renowacją
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OFICEROWIE I SZEREG.
1 KOMP. 3 BAONU
       K.O.P.
I tutaj jest potrzeba wspomnienia o 
historii tego dużego polnego głazu.
W ubiegłym roku grupa kajakarzy 
z Lublina rozpoczynała z Korca 
spływ rzeką Korczyk. 
Na pierwszym postoju odwiedziła 

Ich starsza kobieta i pokazała duży 
głaz polny – miejsce spoczynku 
nieznanego żołnierza polskiego z 
1920r. Ten fakt kajakarze opisali na 
swej stronie internetowej na którą 
trafił przypadkowo i przeczytał ks. 
Waldemar.
Staraniem ks. Waldemara oraz 
władz Korca głaz  z dużymi trud-
nościami transportowymi został 
umieszczony na wewnętrznym dzie-

dzińcu kościoła obok mogił niezna-
nego legionisty  i żołnierza z 1920r. 
Nikt z nas nie znał historii głazu 
(myślałem, że jest obok kościoła 
od 1920r.) do dnia tegorocznej wi-
zyty na plebani kajakarzy z Lubli-
na. Okazało się, że zeszłoroczną 
historię opisał brat obecnego szefa 
spływu. Gdy rano następnego dnia 
zobaczyli głaz w nowym miejscu – 
byli zszokowani wyglądem i treścią 
odmalowanych napisów.

W tym świątecznym dniu nasze 
dziewczęta pod kierownictwem Na-
talii  postarały się o niespodziankę  
w kuchni. Zamiast obiadokolacji 
przygotowywanej przez panią Ta-

tianę  mieszkającą obok plebani, 
dziewczęta ugotowały typowy pol-
ski obiad ze schabowym i ziemnia-
kami spełniając również ciche ma-
rzenie ks.Waldemara.

 W następnym dniu postanowiliśmy 
podnieść, poskładać i posklejać kil-
ka powalonych pomników. Udało 
się nam podnieść i skleić 3 pomni-
ki. Na więcej niestety nie było sił. 

Samymi rękoma tego się nie uda 
uczynić, bo potrzeba choćby wy-
ciągarki, która podniesie  np. głaz 
ok.150 kg ważący. Przy jednym z 
posklejanych pomników odkopa-
liśmy części krzyża  z piaskowca, 
który był zwieńczeniem górnej 
części tego pomnika. Ale niestety 
z wykopanych fragmentów ukazał 
się niekompletny krzyż – brakowa-
ło jednego z ramion i po sugestii ks. 
Waldemara umieszczono krzyż w 
odłamkach w kaplicy cmentarnej.
Codziennie wchodząc przez bramę 
główną przechodziliśmy obok zaro-
śniętego fragmentu, ponoć najstar-
szej części cmentarza. I wreszcie 
w ostatnim dniu  chłopcy postano-

wili zmierzyć się z tym gąszczem. 
Jedyną obawą były jamy grobowe 
które wyłaniały się na brzegu wspo-
mnianej gęstwiny. Od pierwszego 
dnia pracy na cmentarzu zwracałem 
uwagę wszystkim członkom grupy, 
aby chodząc patrzeli uważnie pod 

nogi, bo trawa kryje zapadliska i 
jamy grobowców. Tym razem jamy 
grobowców widać było z daleka. W 
trakcie wycinania zarośli podeszła 
do nas staruszka mieszkająca zaraz 
za murem cmentarza. Wspomniała, 
że jako mała dziewczynka nosiła 
kwiaty na mogiłę dziewczynki znaj-
dującej się gdzieś tutaj w tym gąsz-
czu. Z rozmowy wywnioskowali-
śmy, że tych zarośli nikt nie ruszał 
od ponad 30 lat. Po kilku godzinach 
wycinania maczetami i sekatorem 
przez Wojtka, Szymona i Monikę 
wspomaganych kosiarką kierowaną 
moimi rękoma ukazały się zarysy 
kilku pomników w tym wspomniana 
mogiła 4-letniej dziewczynki zmar-
łej w 1927r. tj. Krysi Sielawy., oraz 
pomnik Marii Endrukajtis (prawdo-
podobnie) matki Jana Endrukajtisa 
– historyka i regionalisty, twórcy 
opisu historii miasta w 1936r.
 Nie dokończyliśmy wycinki, bo 
wygoniła nas ulewa. Dziewczęta 
nie dokończyły też malowania kilku 
rozpoczętych napisów na pomni-
kach – wszystko to wskazuje że mu-
simy powrócić tu za rok.

 Przez cały czas wykonywana była 
dokumentacja fotograficzna, która 
będzie nieodłączną częścią składo-
wą wykonywanej inwentaryzacji 
cmentarza. Wojtek wykonywał zdję-
cia wszystkich widocznych mogił 
znajdujących się na cmentarzu, aby 
potem w domowym zaciszu wyko-
nać spis pochowanych na cmentarzu 
w Korcu. Oczywiście nie będzie to 
wykaz wszystkich  obecnych mo-
gił, bo wiele spoczywa jeszcze w 
kilku innych kępach zarośli lub nie 
było odczytanych i odmalowanych 
nazwisk na mogiłach – to czeka na 
realizację w latach następnych.

  Po pracy, na terenie plebani nasza 
młodzież spotykała się z członkami 
szkółki  j. polskiego przy kościele 
św. Antoniego. Wspólne rozmowy, 
wymiany poglądów, poznawanie 
nowych zwrotów ukraińskich i wie-
le , wiele innych ciekawych zajęć 
z   pieczeniem kiełbasek na ogni-
sku włącznie wypełniało wieczorny 
czas.
 Dużo można byłoby pisać o ser-
deczności mieszkańców Korca, o 
Ich życiu bez pośpiechu i na tzw. 
luzie, o przychylności władz mia-
sta ze Starostą i Merem na czele, 
ale wspomnę tylko o ciągłym pro-
blemie z awariami prądu (wiatr lub 
deszcz) oraz spalonym hydroforze 
na plebani co skutkowało perma-
nentnym noszeniem wody wiadrami 
ze studni. 

Mogliśmy tam pojechać dzięki ca-
łorocznej zbiórce pieniędzy przez 
dzieci naszej gminy i wielu  spon-
sorów. Dziękujemy Burmistrzowi 
MiG Syców za opłatę przejazdu 
do Korca, firmie Chemal za farby i 
klej, SGK za wypożyczenie narzę-
dzi oraz  Kardynałowi Henrykowi 
Gulbinowiczowi za sprezentowane 
kosiarki.
 Na końcu chciałbym, jako opiekun 
sycowskiej grupy, podziękować za 
wzorową postawę w ciężkiej pra-
cy, w nieznośnym upale bohaterom 
tej akcji czyli: Ani, Monice, Nata-
lii, Oli, Damianowi, Szymonowi i 
Wojtkowi , bo faktycznie jest za co 
dziękować. Wykonali ogrom pracy 
fizycznej i chcą tam jechać jeszcze 
raz za rok.  
                                                              
Opiekun grupy Edmund Goś
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Kilkanaście kilometrów od mia-
sta Szawle na Litwie, znajduje się 
„Góra Krzyży”. Krzyż, jako sym-
bol chrześcijaństwa tych ziem, jest 
tu obecny od 1430r.  W tym histo-
rycznym miejscu, tamtego roku po-
stawiono kapliczkę upamiętniającą 
przyjęcia chrztu przez Żmudzinów. 
Jednak rozgłos to miejsce uzyskało 

po upadku powstania listopadowego 
w 1831roku, kiedy to na wzgórzu 

zaczęto ustawiać krzyże - jedne w 
intencji, inne jako wota czy dla wy-
błagania lepszej przyszłości. Były 
krzyże duże, kilkumetrowe, ale też i 
małe krzyżyki. I było ich kilkadzie-
siąt tysięcy. Władze komunistyczne 
próbowały buldożerami zniszczyć 
to miejsce, ale to się nie udało. 
Krzyży natomiast przybywało. I 
przybywa do dziś. Jeszcze we wrze-
śniu 2005 roku na wzgórzu z ini-
cjatywy prezes Rodziny Katyńskiej 

w Opolu pani Teresy Kaczmarek 
stanął Krzyż Katyński. Finansowo 
inicjatywę wsparły inne rodziny ka-
tyńskie, w tym i Rodzina Katyńska 
w Olsztynie. 11 grudnia 2010 roku 
z inicjatywy działaczy polskich na 
Litwie obok Krzyża Katyńskiego 
stanął Krzyż Smoleński upamiętnia-
jący  96 ofiar tragicznego lotu z 10 

kwietnia 2010r.  w tym prezydenta 
Rzeczpospolitej śp. Lecha Kaczyń-

skiego.
I właśnie w to miejsce, z pielgrzym-
ką duchową, ale też w docenieniu 
wysiłku mieszkających na Litwie 
Polaków, wiosną tego roku udała 
się delegacja Rodziny Katyńskiej 
w Olsztynie. Grupa liczyła 7 osób. 
Wśród nich znajdował się także ks. 
Infułat Julian Żołnierkiewicz. Jako 
wielokrotny pielgrzym, pełnił on 
rolę nieformalnego kierownika wy-
jazdu. 

Na delegację z Olsztyna na miejscu 
oczekiwali mieszkający w Szaw-
lach Polacy. Po ciepłym i serdecz-
nym powitaniu wspólnie udano się 
na Górę Krzyży. Niezliczona ilość 

krzyży zrobiła na pielgrzymach nie-
samowite wrażenie. Wiele z nich z 
polskimi akcentami. Szczególnie 
wzruszające były momenty zadumy 
pod Krzyżem Katyńskim, Krzyżem 
Papieskim i Krzyżem Smoleńskim. 
Kolejnych doznań dostarczył grupie 
udział we mszy świętej odprawionej 
w języku litewskim w kościele pod 
wezwaniem św. Ignacego Loyoli. To 
tu, w czasie wizyty na Litwie przy-
bywał Błogosławiony Jan Paweł II. 
Tu z wielką czcią podchodzi się do 
licznych śladów Jego obecności . 
Po mszy spotkanie z miejscowymi 
Polakami, gościnnymi gospodarza-
mi z tej ziemi. Wśród obecnych jest 
także mówiący po polsku miejsco-
wy ksiądz. Lokalni działacze polo-
nijni opowiadają, jak udało się im 
postawić Krzyż Smoleński. Mówią, 
jak wiele trzeba było załatwić for-
malności. Ale udało się. 
Uroczysta kolacja kończy ten etap 
podróży.
Poranek grupa ponownie rozpoczę-
ła od modlitwy na Górze Krzyży. 
Tym razem miejscem modłów była 
Kaplica u Ojców Franciszkanów. 
Mszę celebrował ks. Infułat Julian. 
Niesamowite wrażenie na polskich 
pielgrzymach robią pieśni sakralne 
śpiewane przez miejscowy chór. 
Po modlitwie ostatnie rozmowy z 
Polakami z Szawli. Wzruszenie, no-
stalgia i szereg refleksji. Wymiana 
adresów i telefonów. 
Następny przystanek to Kiejdany. 
Tu także po serdecznym powitaniu 
rozpoczyna się festiwal polskości. 
Śpiewy, przemowy, opowiadania. 
Te historyczne i te aktualne. Sło-
wo Polska jest tu odmieniane przez 
wszystkie przypadki. Entuzjazm i 
energia jest wszechobecna. Życzli-
wa atmosfera i otwartość gospoda-
rzy sprzyja nawiązywaniu relacji.  

Ten wyjazd to wielka lekcja nie tyl-
ko historii, ale przede wszystkim 
wiary w ludzi, w ich wielkie bez-

interesowne intencje bycia częścią 
naszej Ojczyzny. 
Pełni optymizmu i nadziei jedni po-
zostają, inni wracają do Macierzy. 
Tu i tam Polacy.

Dla Kresowego Serwisu Informa-
cyjnego opracował
Maciej Prażmo
Konsultacja
Rodzina Katyńska w Olsztynie

Maciej Prażmo

Wyjazd Rodziny Katyńskiej 
w Olsztynie do Szawli
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Zofia Wojciechowska
Prezes PiS osobiście przekazuje 
najserdeczniejsze słowa wsparcia i 
zapewnia, że nie zapomni. Prosi by 
redakcja trwała i służyła Polskiej 
Sprawie. Tradycja polskiego gło-
su w eterze Lwowa sięga czasów 
przedwojennych. Lwowska Fala 
i Radio Lwów na którym obecny 
rząd polski wymusza wstrzymanie 
emisji to ten sam program, który 
nadawał słynne audycje o przygo-
dach Szczepcia i Tońcia. Audycja 
ta na trwale zapisała się w polskiej 
kulturze masowej, stając się sym-
bolem Lwowa.

List Prezesa PiS Jarosława Ka-
czyńskiego do polskiej redakcji w 
Lwowie powinien stać się począt-
kiem społecznego wsparcia dla 
„Radia Lwów”. Polacy ze Lwowa 
chcą słuchać swojego programu 
a redakcja powinna mieć prawo 
wypełniać ich wolę – mówiąc do 
swoich słuchaczy w ojczystym ję-
zyku.

Polskie Towarzystwo Radio-
we, społeczna redakcja „Radio 
Lwów”,  kwartalnik „Lwowskie 
Spotkania” i Lwowskie Stowarzy-
szenie przyjaciół sztuk pięknych 
alarmuje o niemożności wyko-
nywania swojej działalności. Ra-
dio Lwów nadaje.- Zespół Radia 
Lwów, jego słuchacze i wszyscy 
życzliwi nam radiosłuchacze w 
Macierzy, 

My jesteśmy rdzennymi Po-
lakami, czy to się komuś po-
doba, czy też nie, żyjącymi 
przecież we Lwowie o wielo-
wiekowej polskiej tradycji.

Nieobojętnych wobec losu pol-
skich audycji we Lwowie prosimy 
o pomoc.

Pomoc prosimy kierować na kon-
to:
Kredobank, 
Kod Nr. 26004012490, МФО 
325365 adres banku: 79017 
m. Lwów, ul. Lewickiego 67

z koniecznym dopiskiem 
CHARITABLE HELP (po-
moc charytatywna).

Kontakt z nami: radio-lwow@
wp.pl prezes Radia Lwów Teresa 
Pakosz

 Wypowiedz Senatora RP Łukasza 
Abgarowicza wiceprzewodniczą-
cego Senackiej Komisji do spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą na temat sytuacji Radia 
Lwów.

http://www.radiownet.pl/publika-
cje/misja-czy-polityka

 

Autor zdjęć: red. Zofia Wojcie-
chowska

 

Na apel Redakcji
 Radia Lwów 
„Lwowskiej Fali” 

odpowiada 
Jarosław Kaczyński

/ Prezes PiS Jarosław Kaczyński piszący list do Redakcji Radia Lwów,

/ List  Jarosława Kaczyńskiego do polskich dziennikarzy z Radia Lwów

JÓZEF    GRUSZCZYK

Szanowni Państwo! 
Wobec trudnej sytuacji Polaków mieszkających za wschodnią grani-
cą już po raz trzynasty organizujemy:
ZBIÓRKĘ I PRZYGOTOWANIE PACZEK ŚWIĄTECZNO 
- NOWOROCZNYCH DLA POLSKICH DZIECI MIESZKA-
JĄCYCH NA BIAŁORUSI I UKRAINIE
Od 15 października do 6 grudnia 2012 r.:
W Lublinie przy ul. Królewskiej 3/6 na I piętrze    w każdy ponie-
działek, wtorek, środę i czwartek od 11.00 do 15.00 

W Łukowie przy ul. Wilczyńskiego 4 M 
 w Biurze Senatorskim w każdy wtorek i czwartek od 10.00 do 15.00 
 
W Puławach ul. Skowieszyńska 32  w Biurze Poselsko-Senator-
skim we wtorek i czwartek od 12.00 do 15.00
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 509-714-966  

Filmy i zdjęcia z poprzednich edycji Akcji znajdują się na 
www.stanislawgogacz.pl 

BĘDZIEMY ZBIERAĆ: 
- produkty spożywcze o długim okresie przechowywania,    tj. słodycze, kakao, 
konserwy, makaron, cukier, kasza, ryż itp. 

- książki z polską literaturą piękną i książki dla dzieci 
- zabawki (wyłącznie zabawki miękkie - przytulanki)
 

UWAGA !!!

W tej edycji NIE PROWADZIMY zbiórki ODZIEŻY I BUTÓW.
  Akcji patronuje Stanisław Gogacz Senator RP.
 
PROSIMY O WSPARCIE TEJ AKCJI ORAZ ZAINTERESOWANIE IN-
NYCH OSÓB
 
 Adres do korespondencji: 

Biuro Senatora Stanisława Gogacza

ul. Wilczyńskiego 4 M, 

21-400 Łuków 
 

13 Akcja Polacy - Rodakom

mailto:radio-lwow%40wp.pl?subject=Wys%C5%82ano%20z%20KSI
mailto:radio-lwow%40wp.pl?subject=Wys%C5%82ano%20z%20KSI
http://www.radiownet.pl/publikacje/misja-czy-polityka
http://www.radiownet.pl/publikacje/misja-czy-polityka
http://www.stanislawgogacz.pl 
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Baborów (niem. Bauerwitz, czes. 
Bavorov; daw. Baworów) to miasto 
w województwie opolskim, w po-
wiecie głubczyckim, siedziba gminy 
miejsko-wiejskiej Baborów. Tak od-
notowuje tą miejscowość wikipedia. 
Nieduże miasteczko na kresach za-
chodnich obecnej Rzeczypospolitej. 
Według danych z 30 czerwca 2008 
miasto liczyło 3114 mieszkańców. 
Miasto w którym osiedli wcale nie z 
własnej woli mieszkańcy dawnych 
Kresów Wschodnich. Uciekinierzy i 
wygnańcy z ojczyzny swoich przod-
ków. Przywieziono ich tu bydlęcymi 
wagonami na ziemię nieznaną, gdzie 
mieszkali inni ludzie mówiący po nie-
miecku. Osiedli tu bo nie mieli gdzie, 
bo nacjonaliści ukraińscy spalili im 
domy, często pomordowali bliskich, 
bo w końcu wielcy tego świata tak za 
nich zadecydowali. Stali się więc Kre-
sowianami zachodnimi i od nowa za-
częli budować swoją małą ojczyznę. 
Nie zapomnieli jednak o ojcowiźnie 

i tych wszystkich co na niej pozostali 
na zawsze spoczywając w ziemi pie-
lęgnowanej przez minione pokolenia. 
Mieszkańcy Baborowa , przybysze 
zza Buga, nie zapomnieli swojej hi-
storii i utrwalają pamięć wśród mło-
dego pokolenia. Warto w tym miejscu 
przypomnieć, że w III edycji konkur-
su kresowego  pt. „Korzenie wielu 
głubczyczan są na Kresach” zorga-
nizowanego przez I Liceum Ogólno-
kształcące im. Adama Mickiewicza w 
Głubczycach we współpracy z Miej-
sko Gminną  Biblioteką Publicznej i 
Powiatowym Muzeum Ziemi Głub-
czyckiej zwyciężyła młodzież z Ba-
borowa.    
 1.    Aleksandra Szwec z Zespołu 
Szkół w Baborowie (uczennica ta opi-
sała miejscami bolesne wspomnienia 
swojej prababci Marii z Majdanu Pie-
niackiego, woj. tarnopolskie).
2.    Maciej Szewczuk z Zespołu Szkół 
w Baborowie.
Dlatego nie dziwi nas fakt, że 30 

września br. w niedzielę w Baborowie 
został  odsłonięty  pomnik poświę-
cony pomordowanym na Kresach 
Wschodnich. Tego dnia Mszę Świętą 
w kościele Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny odprawił ks. Tadeusz 
Isakowicz-Zaleski, duszpasterz Kre-
sowian i polskich Ormian, opiekun 
osób niepełnosprawnych intelektu-
alnie, w latach 70. i 80. związany z 
organizacjami niepodległościowy-
mi, pisarz, publicysta, poeta, badacz 
historii kościoła w PRL oraz ludo-
bójstwa na Wołyniu i w Małopolsce 
Wschodniej, zadeklarowany przeciw-
nik komunizmu. W swoim kazaniu  
tradycyjnie przypomniał, że, obok 
Niemców i Sowietów, trzecią grupą, 
która dopuściła się zbrodni ludobój-
stwa na mieszkańcach Kresów byli 
ukraińscy nacjonaliści. Ubolewał 
nad poprawnością polityczną, w imię 
której w Polsce nie można otwarcie 
mówić o męczeństwie Kresowian. 
Wskazał, że Kresowianie mordowani 
za polskość i  wiarę rzymskokatolic-
ką są męczennikami nie tylko narodu, 
ale też Kościoła. Przypomniał dewizę 
środowisk kresowych: „Nie o zemstę, 
lecz o pamięć wołają ofiary”. Świad-
kowie tamtego czasu umierają  dlate-
go to  na młode pokolenia przechodzi  
obowiązek pamięci o ludobójstwie 
kresowym, nie tylko ze względu na 
wymiar patriotyczny, ale również, 
aby nie dopuścić do powtórzenia się 
podobnych zdarzeń w przyszłości. 
Po odprawieniu Mszy Świętej zgro-
madzeni przeszli pod kościelne mury, 
do miejsca, w którym ustawiono 
pomnik. Uroczystości przewodziła 
burmistrz Baborowa  Elżbieta Kiel-
ska reprezentując nie tylko samorząd 
lokalny ale i Społeczny Komitet Bu-
dowy Pomnika.  Zabrał również głos 
przewodniczący Rady Miasta Kry-
stian Dolipski.  Po powitaniu gości 
przystąpiono do zapoznania przyby-
łych z dwuletnią historią powstania 
pomnika oraz osobami zaangażowa-
nymi w jego budowanie. Zabrali głos 
przybyli na uroczystość goście:  Jan 
Skalski przewodniczący Światowego 
Kongresu Kresowian, Edward Bień 
przedstawiciel Rady Krajowej Kom-
batantów,  Stanisław Markowicz – 
przedstawiciel Światowego Kongresu 
Kresowian, Związku Wypędzonych 
z Kresów Wschodnich oraz prezes 
gliwickiego oddziału Światowego 
Związku Żołnierzy AK.  Poświęcenia 
pomnika dokonał ks. Tadeusz Isako-
wicz-Zaleski. Po uroczystym odsło-
nięciu złożono  kwiaty i zapalono zni-
cze w asyście młodych baborowian 
w strojach średniowiecznych. Finał 
uroczystości to prezentacja  wiersze i 
pieśni związane z tematyką kresową. 
Dzień kresowy jednak na tym się nie 
zakończył ,  uczestników uroczysto-
ści  zaproszono  do parafialnej salki 
katechetycznej, w której zorganizo-
wano wystawę obrazów pana Józefa 
Lewczaka - artysty z Opola - pt. „Mój 
Lwów”. Autor zabrał zgromadzonych 
gości na swego rodzaju „spacer” po 
Lwowie. Dzięki temu można było 
zobaczyć zabytki stolicy Małopolski 
Wschodniej. Zwieńczeniem uroczy-
stości było spotkanie autorskie z ks. 
Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, 

który opowiedział o swoich trzech 
książkach wydanych w bieżącym 
roku: „Nie zapomnij o Kresach”, 
„Moje życie nielegalne” (wznowiona) 
oraz, najgłośniejsza, „Chodzi mi tylko 

o prawdę”. Z tej ostatniej ks. Isako-
wicz-Zaleski polecił szczególnie dwa 
ostatnie rozdziały, poświęcone ludo-
bójstwu Ormian popełnionemu przez 
Turków w 1915 r. oraz ludobójstwu 
mieszkańców Kresów Wschodnich 
popełnionemu przez nacjonalistów 
ukraińskich z OUN-UPA przewodzo-
nych przez Stepana Banderę. Gość 
wspomniał również pokrótce o róż-
nych sprawach związanych z Kre-
sami Wschodnimi.  Przypomniał 
o ormiańskim abp. Teodorowiczu, 
którego ponowny pochówek odbył 
się niedawno na lwowskim Cmen-
tarzu Orląt, jak również o rodzinie 
Horoszkiewiczów fundującej krzyże 
na Wołyniu w miejscach, w których 
niegdyś istniały polskie wsie.  Nie 
zabrakło  również słów o zaangażo-
waniu młodych Kresowian w bitwę 
pod Zadwórzem znanej Polskimi 
Ternopilami i  inicjatywie motocy-
klistów znanej jako Rajd Katyński. 
Ksiądz przypomniał o potrzebie 
kontynuowania zmian nazw ulic, 
placów i innych obiektów, których 
patronami nadal są komunistyczni 
bohaterowie. Nie mogło oczywi-
ście zabraknąć stwierdzenia , że nie 
wszyscy Ukraińcy popierali zbrod-
nie ukraińskich szowinistów oraz, że 
musimy pamiętać o tych wszystkich 
sprawiedliwych którzy niejednokrot-
nie przypłacili to życiem. Ludobój-
stwo na Kresach to nie tylko ”Rzeź 
Wołyńska”, to również fala zbrodni 
która rozlała się na : woj. Stanisła-
wowskie, woj. Tarnopolskie, woj. 
Lwowskie, ziemię chełmską,  zamoj-
ską,  lubelską i Bieszczady. Nie daj-
my się zmanipulować mediom takim 
jak Gazeta Wyborcza, mówił ks. Isa-
kowicz, które głoszą , że na Kresach 
była  tylko wojna polsko-ukraińska 
.Ksiądz podkreślił głośno, tam  miało 
miejsce ludobójstwo i tylko ludobój-

stwem należy to nazywać. Na zakoń-
czenie spotkania ks. Tadeusz skiero-
wał swoje słowa do nauczycieli, aby 
ci podejmowali działania na rzecz 
upowszechniania wiedzy o Kresach 

we wszystkich możliwych formach. 
Baborów dał przykład jak można i 
należy dbać o naszą narodową hi-
storię. W wyżej opisanych uroczy-
stościach uczestniczył korespondent 
naszej redakcji Stanisław Wodyński 
który własne odczucia  opisuje po-
niżej. Gdzie twój brat Abel? Pyta 
Bóg. Tutaj leży! Tutaj został symbo-
licznie  pochowany! Tutaj ogniskuje 
się pamięć  po  bratobójczo zamor-
dowanym  -odpowiadają ,  rozsiane 
w  wielu miejscach  Polski  tablice, 
pomniki ,kamienie -  stawiane  tam 
,gdzie schronili się wypędzeni  … w 
wyniku zmowy jałtańskiej z rodzin-
nej ziemi Kresowianie .  Jest to  od-
powiedź na  zmowę   z jaką ,kolejne 
ekipy polityczne, sprawujące władzę    
w naszym  kraju,   próbują przemil-
czeć  - zbrodnię  ludobójstwa  popeł-
nionego  przez ukraińskich nacjonali-
stów  na  Polakach zamieszkujących 
Kresy Wschodnie II R.P. Spontanicz-
nie zakładane obywatelskie komite-
ty , mimo  często czynionych przez  
administracje państwowe ,przeróż-
nych wstrętów  - stawiają  ,budują , 
fundują  trwałe znaki przypominają-
ce o  tym co się na Wschodzie 70 lat 
temu wydarzyło.  Energii w tych po-
czynaniach dodaje świadomość, że 
przecież  - odchodzi już  pokolenie  
naocznych świadków  tamtych zda-
rzeń.  Coraz mniej ,posiwiałych głów  
na uroczystościach. Odchodzą ,ale  
coś po sobie zostawiają . W sztafecie 
strażników pamięci , przekazują obo-
wiązek  wspominania  tych, którzy 
zostali ,niekiedy w okrutny sposób 
na śmierć zadręczeni ,tylko dlatego 
,że byli Polakami ! 
 
Prezentowane zdjęcia wykonał Sta-
nisława Wodyńskiego.

Baborów upamiętnił pomordowanych 
Rodaków na Kresach Wschodnich
Redakcja
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Jan Baczmański
Zapewne wielu Kresowiaków od-
wiedzających Lwów nie słyszało o 
tym, że tam działa już od ponad  20 
lat Stowarzyszenie Lekarzy miesz-
kających we Lwowie, przy Towa-
rzystwie Kultury Polskiej.
We Lwowie pozostało po wojnie 
wielu Polaków, którzy nie potrafili 
opuścić swojego ukochanego miasta 
i rodzinnych stron.  Wielu z nich po-
tem żałowało tej decyzji ale niestety 
bramy do Polski zostały już przed 
nimi zaryglowane.
Lekarze – Polacy wykształceni we 
Lwowie jeszcze przed II wojną, jak 
i nowa już generacja, która zdobyła  
wykształcenie w dawnym Związku 
Radzieckim, od lat już bezinteresow-
nie w pojedynkę pomagali starszym 
przeważnie osobom Polakom, któ-
rych nie stać było na leczenie.
Z czasem powstała myśl by założyć 
taką medyczną organizację społecz-
ną, charytatywną i apolityczną aby 
skupić w niej większą grupę lekarzy 
Polaków mieszkających we Lwowie. 
Na pierwszym zebraniu organiza-
cyjnym /13.V.1991r/ zatwierdzono 
główne cele, zadania Statutowe i 
wybrano Zarząd.            Powstanie 
takiej organizacji zawdzięczamy dziś 
grupie lekarzy jak ;  dr Adam Ko-
kodyński, który wybrany został na 
pierwszego prezesa i pełnił ta funk-
cję przez 4 lata, dr Ewelina Hrycaj-
-Małanicz,         śp. Dr Leonarda Po-
cieja i dr Helena Tarnawiecka.
Obecnie Działalnością Stowarzy-
szenia kieruje Zarząd składający 
się z 5 osób, a Prezesem jest doc. dr 
n.med. Ewelina Hrycaj-Małanicz.   
Stowarzyszenie zrzesza ponad 50 
członków i niektórzy z nich zajmu-
ją  nawet kierownicze stanowiska w 
zakładach opieki zdrowotnej miasta 
Lwowa a wielu też po przejściu już 
na emeryturę nadal bezinteresownie 
niesie pomoc medyczną tamtejszym 
rodakom.
Celem  Stowarzyszenia jest też 
m.in. integracja lekarzy Polaków 
mieszkających we Lwowie i ob-
wodzie lwowskim, nawiązywanie 
kontaktów naukowo-zawodowych 
i koleżeńskich z polskimi lekarzami 

i organizacjami medycznymi w Pol-
sce i na świecie.
Dewiza St.L.P. we Lwowie brzmi; 
„Jesteśmy tyle warci na ile poma-
gamy innym”. Głównym zadaniem 
jest okazywanie charytatywnej 
pomocy medycznej ludziom cho-
rym, samotnym i starszym, których 
wśród naszych rodaków we Lwowie 

jest wielu.
Pamiętajmy też o tym przy naszych 
wyjazdach na Kresy aby i przy ta-
kich okazjach wspomagać naszych 
rodaków również chociaż w podsta-
wowe leki.
Po za pomocą medyczną prowadzo-
na jest tam działalność sanitarno-
-oświatowa, prozdrowotna i nauko-
wo-popularna wśród tamtejszego 
polskiego społeczeństwa. Członko-
wie Stowarzyszenia prowadzą wy-
kłady dla młodzieży szkół polskich, 
słuchaczy polskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku     /który też pro-
wadzi  doc. dr n.med. Ewelina Hry-
caj-Małanicz/ i członków Tow.Kul-
tury Polskiej.
W okresie tej ponad 20-letniej dzia-
łalności nawiązano szereg kontaktów 
z lekarzami z Polski i całego świata, 
uczestnicząc aktywnie w Świato-
wych Kongresach Polonii  Medycz-
nej i innych zjazdach jak np. ; udział 
w obchodach Jubileuszu 50-lecia 
Związku Lekarzy Polskich w Chica-
go, udział w sesji Naukowej z oka-
zji 25-lecia Stowarzyszenia Lekarzy 
Polskich we Francji, uczestnictwo w 
Międzynarodowych Zjazdach Aler-
gologów w Łodzi i innych.
Stowarzyszenie L.P. we Lwowie 
jest też członkiem Federacji Pol-
skich Organizacji Medycznych na 
Obczyznie.
Na Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej /2009r/ w Częstochowie 
dr Helena Tarnawiecka miała wy-
kład o „Nauczaniu medycyny na 
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Lwowskiego w latach 1661-1918, 
oraz o lwowskiej szkole lekarskiej 
i jej tragicznych losach podczas II 
wojny światowe”.         Natomiast 
Prezes Stowarzyszenia doc. dr 

n.med. Ewelina Hrycaj-Małanicz 
została odznaczona przez Towarzy-
stwo Lekarskie Częstochowskie – 
Honorową Statuetką Biegańskiego.
Stowarzyszenie Lekarzy Polskich 
we Lwowie z okazji swojego 10-le-
cia zorganizowali też Międzynaro-
dowe Seminarium Naukowe „ Me-
dycyna ostatniej dekady XX wieku”, 
na które przybuło ponad 2oo lekarzy 
z całego świata jak z ; USA, Francji, 
Niemiec, Szwecji, Litwy, Białoru-
si i z innych pastw. W trakcie tego 
Seminarium śp. prof.  Religa miał 
też wykład pt „Transplantacja serca 
2001 roku – gold standard”, który 
spotkał się z ogromnym aplauzem.
Bogata jest historia i losy polskiej 
medycyny w minionych latach. 
Warto tez przypomnieć, że to wła-
śnie we Lwowie powstał jeden z 
pierwszych Wydziałów Lekarskich 
na Uniwersytecie Lwowskim jesz-
cze w 1661 r. W 1867 r powstało 
Lwowskie Towarzystwo Lekarskie 
a w 1893 r , Lwowska Izba Lekar-
ska, której statut, doświadczenia or-
ganizacyjne i rozmach działalności 
stworzył wzorzec dla wszystkich 
ziem polskich.
W tej bogatej historii minionych lat 
medycyny lwowskiej jest wiele osią-
gnięć naukowych na skalę Światową 
i wiele wybitnych postaci jak np. ;                                                                                                      
- Jan Papee / 1865 – 1927 /, lekarz 
– specjalista, dermatolog. Studiował 

medycynę na Uniwersytecie Lwow-
skim. Zawodowo  związany przez 
całe życie ze Lwowem.                                                                           
- Adolf Beck / 1863 – 1942 /, wy-
bitny, światowej sławy polski filo-
zof, profesor i rektor Uniwersytetu 
Lwowskiego. Jako jeden z pierw-
szych w świecie uzyskał bioelek-
tryczny zapis czynności mózgowej, 

pionier  elektroencefalografii, autor 
wielu prac naukowych.
- Hilary Schramm / 1857 – 1940 / 
, polski chirurg, profesor na Uni-
wersytecie we Lwowie, wykładał 
chirurgię dziecięcą na Wydziale Le-
karskim.  W czasie obrony Lwowa 
1918r był współorganizatorem służ-
by sanitarnej. Autor 58 prac nauko-
wych z zakresu chirurgii brzusznej. 
Pochowany na cmentarzu Łycza-
kowskim.
- Antoni Cieszyński / 1882 – 1941 
/, studiował medycynę i dentystykę 
w Monachium. Lekarz, specjalista- 
stomatolog, chirurg. Autor wielu 
prac naukowych z zakresu chirurgii 
szczękowej, radiologii , uzębienia i 
szczęk oraz kośćca czaszki. Aresz-
towany przez gestapo i zamordowa-
ny na Wgórzach Wuleckich.
= Henryk Mosing – Ojciec Paweł / 
1910 – 1999 /, lekarz, profesor, epi-
demiolog, bliski współpracownik 
prof. Rudolfa Weigla w badaniach 
nad szczepionką przeciwtyfuso-
wą. W czasie okupacji niemieckiej 
Lwowa dzięki niezwykłej odwadze 
prof. R. Wejgla i przy współpracy 
dr. Mosinga, szczepionka przeciw 
tyfusowi plamistemu produkowana 
w laboratorium trafiała nie tylko do 
rąk okupanta, ale także do oddzia-
łów polskiego ruchu oporu, do obo-
zu pracy przymusowej dla Żydów, 
do warszawskiego getta i do innych 

miejsc. H.Mosing został potajem-
nie wyświęcony na kapłana przez 
kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Człowiek o silnym charakterze, 
wielkiej charyzmie i wielkim sercu. 
Pozostał we Lwowie aż do śmierci 
aby nieść pomoc tym Polakom, któ-
rzy jak i on pozostali po wojnie we 
Lwowie.
Tych co wymieniłem to tylko jed-
ni z wielu, którzy tak dużo wnieśli 
do medycyny nie tylko Polski ale i 
światowej. Na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we 
Lwowie pracowali uczeni, których 
nazwiska są znane są w medycynie 
światowe. To właśnie pracowni-
cy naukowi ze Lwowa tworzyli od 
podstaw Wydział Lekarski w znisz-
czonym w czasie wojny Wrocławiu 
na Uniwersytecie Wrocławskim.
Podczas mojego ostatniego poby-
tu we Lwowie, kiedy dotarłem do 
domu Pani Prezes, przywitała nas 
jej córka Basia – też lekarz i na py-
tanie czy mama w domu? Odpowie-
działa..a kiedy ona jest.. jak zwy-
kle.. dziś akurat ma wizyty domowe 
u chorych Polaków i poniosła im le-
karstwa. Dotarła do domu zmęczo-
na wieczorem a mimo to jeszcze do 
późnej nocy opowiadała mi o pracy 
lekarzy ze Stowarzyszenia  o Pola-
kach mieszkających we Lwowie i 
ciężkiej sytuacji materialnej szcze-
gólnie ludzi schorowanych, samot-
nych i starszych.
To tylko dzięki pomocy z Polski – 
lekarze ze Stowarzyszenia mogą le-
czyć tych rodaków, których nie stać 
na zakup lekarstw.
Lekarze – Polacy  mieszkający we 
Lwowie spotykają się nie tylko na 
zebraniach Stowarzyszenia ale też 
pielęgnują tradycje rodzinne,  co 
roku na bardzo uroczystych spo-
tkaniach dzielą się opłatkiem czy  
Święconką Wielkanocną.
Ta piękna dewiza  .. LEKARZY   
POLAKÓW   LWOWSKICH…   „ 
Jesteśmy tyle warci, na ile pomaga-
my innym „  jest codziennie realizo-
wana ,  ONI tam kontynuują swoje 
powołanie, działając z pobudek pa-
triotycznych i potrzeby serca, niosąc 
pomoc chorym rodakom.

STOWARZYSZENIE    
LEKARZY   POLSKICH   
we   LWOWIE

chciałbym poinformować Was o rozpoczęciu akcji 

„Pomóż uczniom w Dziewieniszkach”. 
Głównym celem tej inicjatywy jest wspomożenie rzeczowe uczniów położonej na te-
renie obecnej Litwy polskiej Szkoły Średniej im. Adama Mickiewicza w Dziewienisz-
kach. Chodzą tam uczniowie w wieku od klasy I SP do ostatniej klasy gimnazjum. 
Chcemy wspomóc dzieci i młodzież z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ma-
terialnej. Jest ich tam wiele. 

Starostwo dziewieniskie (odpowiednik naszej gminy), leży w merostwie solecznic-
kim, na styku Litwy z Białorusią. Oddalone od głównych szlaków komunikacyjnych, 
pozbawione możliwości przemysłowego rozwoju, jest jednocześnie miejscem życia 
naszych Rodaków. Jeszcze w marcu tego roku podczas rozmów ze starościną i  dyrek-
cją szkoły słyszałem, iż rodzice wielu uczniów są bezrobotni od lat. Przekłada się to na 
kiepskie wyposażenie dzieci w pomoce i artykuły szkolne. I tu nasz apel.
Proponujemy akcję charytatywną, w której dzieci i młodzież z Macierzy, jak nazy-
wają Polskę kresowiacy, wspomogą polskie dzieci z Dziewieniszkach. Organizujemy 
zbiórkę różnych materiałów z asortymentu szkolnego, jak zeszyty, długopisy, mazaki, 
linijki, bloki, piórniki, kredki, farby, papier ksero, itp. rzeczy. Za wiedzą rodziców, 
także plecaki szkolne. 

Mimo, iż to dopiero październik, rozpoczynamy akcję ponieważ sprawy techniczne i 
organizacyjne zakończymy zapewne w grudniu. I to wtedy właśnie zawieziemy zebra-
ne dary naszym Rodakom - młodym Polakom na Litwie.
W związku z tym, iż dary nasze trafią do odbiorców w okresie świątecznym, mile wi-
dzimy także karty z życzeniami.
 Liczymy na Wasze wsparcie w tej szlachetnej inicjatywie. Każdy drobiazg się liczy, 
każdy gest. Oni czekają. 

Z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia non omnis moriar

Maciej Prażmo

Możliwe też wpłaty na konto Stowarzyszenia (działalność statutowa):
Stowarzyszenie non omnis moriar, 13-124 Kozłowo 62/7 
BS Nidzica o/Kozłowo 73 8834 1022 2002 0300 3020 0001

*we wszelkich sprawach techniczno-organizacyjnych 
prosimy o kontakt z organizatorem lokalnym zbiorki w Państwa miejscowości 
bądź bezpośrednio z członkami stowarzyszenia

Szanowni Państwo, drodzy 
nauczyciele, uczniowie, rodzice,
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Zofia Wojciechowska
Dotychczasowa opieka Senatu RP 
nad Polonią i Polakami za gra-
nicami zastąpiona została przez 
nowy plan ministra R. Sikorskie-
go, który działa w „dziwny spo-
sób”. Popełniono wiele błędów, 
które szczególnie w zestawieniu 
z pewnymi wydarzeniami mocno 
zastanawiają. Zakłócenia realizacji 
„Planu współpracy z Polonia i Po-
lakami za granicami” w 2012 roku 
obejmują wiele zagadnień. Pola-
cy ze wschodu narzekają na brak 
transparentności zasad współpracy. 
Nieterminowość w finansowaniu 
spowodowała załamanie rozwoju 
polskiej aktywności na wschodzie. 
Obserwowaliśmy latem kryzys pol-
skich mediów na  Ukrainie, Biało-
rusi, Litwie, Estonii. Akcją Lato z 
Polską w której jak oceniają pol-
scy działacze - objęto w tym roku 
tylko 40 % chętnych dzieci ( dane 
w porównaniu do roku ubiegłego)- 
to proces niekorzystnych zmian w 
2012 r.  To także- olbrzymia stagna-
cja edukacyjnych projektów, sty-
pendialne nieprawidłowości, krach 
inwestycji polonijnych przedsię-
wzięć- to obraz dnia dzisiejszego 
zatrważającej działalności resortu 
kierowanego przez ministra R. Si-
korskiego.

 W ostatnim czasie Polaków na 
wschodzie zalała fala MSZ- tow-
skich przecieków.  Okazuje się, że 
resort spraw zagranicznych naci-
skał na media, by tuszować sprawy 
min. wpadek z PIT- ami dla pol-
skich działaczy demokratycznych 
na Białorusi. Ujawnianie danych 
białoruskich opozycjonistów, któ-
rzy otrzymywali pieniądze od na-
szych władz, upublicznienie tzw. 
"delikatnych kwestii" pokazuje, że 
nie mamy do czynienia z jednostko-
wym błędem ministerstwa Radosła-
wa Sikorskiego.

Przypomnijmy, że polska prokura-
tura przekazała wyciągi z polskiego 
konta opozycjonisty Alesia Bialiac-
kiego władzom w Mińsku. Spełnie-
nie prośby Białorusi oraz inne dane  
przekazane przez Litwę doprowa-
dziły do skazania Bialiackiego na 
4,5 roku kolonii karnej. Podobne 
PIT-y wysłano na początku tego 
roku do ponad 30 innych działaczy, 
którzy otrzymywali pieniądze od 
polskich władz.

Na jaw wyszło także, że przez pół 
roku w Internecie dostępna była 
baza danych z informacjami o po-
mocy przydzielanej m.in. białoru-
skim i ukraińskim organizacjom 
pozarządowym.  MSZ nie zadbało 

także o możliwość objęcia części in-
formacji tajemnicą dyplomatyczną, 
dlatego jak twierdzi- musi udostęp-
niać wszystkie jawne dokumenty.   
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
nie może tłumaczyć się nieświado-
mością skutków informowania o  
formach wsparcia finansowego dla 
członków opozycji, gdyż resort jesz-
cze w sierpniu br. na podobne pyta-
nie skierowane do MSZ w sprawie 
uszczegółowienia informacji finan-
sowania działalności Stowarzyszenia 
Wspólnoty Polskiej- (listy z MSZ) 
odmówił naszym dziennikarzom 
udzielania odpowiedzi podając sze-
reg przepisów. Zatem to nie jest nie-
świadomość, a raczej celowe działa-
nie wymierzone przeciwko jednej z 
organizacji polskich wspierających 
działaczy demokratycznych na Bia-
łorusi.

Polityka MSZ i ministra Sikorskiego 
tym bardziej zastanawia. Postępowa-
nie Polski wobec reżimu Aleksandra 
Łukaszenki budzi wiele pytań, a tak-
że jest testem dla programu Partner-
stwa Wschodniego. Wiemy jak istot-
ny jest to temat, na który Polska  od 
dłuższego czasu zabiega o pieniądze. 
By być partnerem należy budować 
wiarygodność na unijnej scenie poli-
tycznej- jak to zrobić realizując ser-
wilistyczna pseudo politykę?

 Wszystkie te działania  szczegól-
nie niepokoją działaczy polskich 
na Białorusi- dlatego też zdecy-
dowali się przybyć na specjalne 
posiedzenie sejmowej Komisji 
ŁPG. W sali kolumnowej Sejmu 
RP w dniu 24 października odbyło 
się posiedzenie- którego uczest-
nicy byli- gośćmi?, partnerami?, 
a może stroną w sporze o nowy 
kształt współpracy z Polakami po-
zostającymi poza granicami?

Sala Kolumnowa Sejmu RP to 
szczególe miejsce, o bogatej tra-
dycji rozmów. W środę 24.10. 
2012 r.  oprócz działaczy Związku 
Polaków na Białorusi obecny był 
na spotkaniu Podsekretarz Stanu 
w MSZ Janusz Cisek, wspierany 
przez pracowników resortu. Ra-
zem z nim po tej samej stronie 
zasiadał  Andrzej Chodkiewicz 
Konsul Generalny RP z Grodna a 
także członkowie zarządu Wspól-
noty Polskiej.

Polska delegacja z Białorusi 
(wspierana przez posłów KŁPG 
żywo zainteresowanych ich pro-
blemami) po raz kolejny wyraża 
swe zaniepokojenie nieprawidło-
wościami funkcjonowania obec-
nego systemu współpracy. Obecny  
partner wszystkich przedsięwzięć 

czyli-  MSZ okazuje się być trud-
ny w dialogu dla  beneficjentów 
jakimi są polskie organizacje spo-
łeczne w kraju i za granicą...

Prawda dziś wydaje się szczegól-
nie brutalna, a jest to prawda taka- 
zmieniło się chyba wszytko-wraz 
z przejęciem przez MSZ środków 
finansowych na działalność polo-
nijną i polską za wschodnią grani-
cą, teraz decydują inne priorytety. 
Opieka nad Polakami zapisana w 6 
art. Konstytucji RP nie jest tu wy-
znacznikiem...

 Pamiętajmy, że poszanowanie 
praw człowieka w Rosji, o które 
na arenie świata zabiega  Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych 
nie może być pustym frazesem. 
Dziś w ustach ministra R. Sikor-
skiego wydaje się okrutnie cynicz-
ne-  gdyż wydaje się, iż zupełnie  
zapominał o pozostających tam 
naszych rodakach.

.Materiał dźwiękowy:

http://www.radiownet.pl/publi-
kacje/wspolpraca-z-msz-staje-
sie-niebezpieczna-czy-polacy-na-
wschodzie-czuja-sie-zagrozeni

"Posłuchaj teraz"

Polacy na Białorusi są zdezorientowani, 
zaniepokojeni a przede wszystkim mocno 
przestraszeni. 
Dziś okazuje się, że współpraca powiązana z  MSZ może być  niebezpieczna dla polskich działa-
czy na wschodzie, a także może stwarzać wiele komplikacji dla polskich organizacji NGO

Redakcja
Dokumenty dotyczące Ini-
cjatywy Ustawodawczej 
projektu ustawy w sprawie 
ustanowienia dnia 11 lipca 
Dniem Pamięci Męczeństwa 
Kresowian. Dzisiaj o godzi-
nie 10:00, Pełnomocnicy Ko-
mitetu Inicjatywy Ustawo-
dawczej projektu w sprawie 
ustanowienia dnia 11 lipca 
Dniem Pamięci Męczeństwa 
Kresowian Ewa Siemaszko i 

Andrzej Łukawski, złożyli w 
Wydziale Podawczym Sejmu 
RP dokumenty.

Od tej chwili będziemy infor-
mować Kresowian o losie zło-
żonych dzisiaj dokumentów. 
Po rozpatrzeniu ich przez mar-
szałek Kopacz, powinniśmy 
otrzymać decyzję na tak lub 
nie ukonstytuowaniu się Ko-
mitetu. W przypadku na TAK, 
musimy działać na zasadzie 
"wszystkie ręce na pokład", 
by przez trzy miesiące zebrać 

minimum 100 tysięcy nowych 
podpisów. Jak działa Poczta 
Polska wszyscy wiemy, a że 
niektóre materiały wymaga-
ły oryginalnych podpisów, to 
trwało to i trwało. Ostatni do-
kument otrzymaliśmy w ubie-
gły piątek a dzisiaj, cały kom-
plet jest już w Sejmie.

Już w Sejmie

Z otrzymaniem pokwitowania-potwierdzenia złożenia dokumentów nie było problemów. 

http://www.radiownet.pl/publikacje/wspolpraca-z-msz-staje-sie-niebezpieczna-czy-polacy-na-wschodzie-czuja-sie-zagrozeni
http://www.radiownet.pl/publikacje/wspolpraca-z-msz-staje-sie-niebezpieczna-czy-polacy-na-wschodzie-czuja-sie-zagrozeni
http://www.radiownet.pl/publikacje/wspolpraca-z-msz-staje-sie-niebezpieczna-czy-polacy-na-wschodzie-czuja-sie-zagrozeni
http://www.radiownet.pl/publikacje/wspolpraca-z-msz-staje-sie-niebezpieczna-czy-polacy-na-wschodzie-czuja-sie-zagrozeni
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Redakcja
W poprzednim numerze wspominaliśmy 
o ogólnopolskim  konkursie na temat Kre-
sów a w międzyczasie  otrzymaliśmy  n/w 
informację „ Do rozpowszechnienia wśród 
uczniów” o następnej już edycji konkursu 
„Sarmatia” co z przyjemnością czynimy.

Regulamin  III edycji konkursu   „Sarmatia”   
im. Karola Levittoux

Temat:   Lwów –piękno, prestiż, Polska 

I. Cele konkursu:  Popularyzacja wiedzy na te-
mat dziedzictwa, historii i kultury Rzeczpospo-
litej oraz rozbudzenie zainteresowania tematyką 
Kresów.

II Organizator konkursu: Biuro Poselskie An-
drzeja Jaworskiego, ul. Kościuszki 12 81-704 
Sopot (miejsce nadsyłania prac),  aniawirska@
wp.pl;
Project Manager: Marek Zambrzycki-  sarma-
tia@strony.pl
 
III. Uczestnicy konkursu: Uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych z kraju, a także polscy 
uczniowie w wieku 16-19 lat z Kresów i zagra-
nicy.

IV. Przedmiot i tematyka konkursu:
Każdy uczestnik powinien wybrać jeden temat 
oraz zdecydować jaką formą (przy pomocy ja-
kiego środka) go zaprezentuje. Do wyboru ma 
dwa tematy oraz pięć form ekspresji, które usze-
regowane są według dwóch kategorii: „słowo” i 
„obraz”.

1.Tematy do wyboru

1. Przedstaw osiągnięcia i losy Polaka-Lwo-
wianina zasłużonego na polu kultury, nauki lub 
przemysłu. Jakie jego cechy uważasz za god-
ne naśladowania? Kim byłby on dzisiaj, gdyby 
miał dopiero 18 lat?
2. Przestrzeń polskości. Zaprezentuj miejsce 
(uczelnia, zabytek, park, fabryka, kapliczka, 
itd.) i związane z nim osoby. Które miejsce we 
Lwowie warte jest szczególnej uwagi?

2. Forma (środki) prezentacji tematu 
(do wyboru):

1. SŁOWO (esej, opowiadanie lub utwór poetycki)
2. OBRAZ (rysunek lub film)

3.Wymagania minimalne

Organizatorzy dają dużą swobodę w podejściu 
do tematu. Prace powinny jednak spełniać pew-
ne minimalne wymogi. Cytaty –jeżeli są wyko-
rzystywane- muszą być opatrzone przypisem 
(autor, tytuł książki, wydawnictwo, rok wyda-
nia, numer strony).  Wykorzystując reprodukcje 

(obrazów, map, zdjęć, etc.) należy podać autora 
(o ile jest wiadomy) oraz źródło z którego ko-
rzystano. Nie wolno zgłaszać  prac wysłanych 
na inne konkursy lub tych, które były wcześniej 
publikowane.

Wymagania szczegółowe w odniesieniu do po-
szczególnych środków prezentacji tematu są na-
stępujące:

 3.1. Rysunek
Praca nie musi być „historyczną fotografią”, 
równie dobrze może stanowić  zamkniętą „ca-
łość dziejową”, ze swobodnie dobranymi re-
kwizytami, osobami, zjawiskami i detalami, tak, 
aby dzieło tworzyło specyficzny, niepowtarzal-
ny, i jeżeli jest taka potrzeba artystycznego wy-
razu –ahistoryczny, dyskurs historyczny.
 3.2 Esej lub opowiadanie
Wymagania techniczne: tekst musi liczyć od 3 
do 6 stron, czcionka Times New Roman 12, in-
terlinia 1, 5; format doc. lub PDF.
3.3 Film
Powinien zostać nagrany oraz dostarczony na 
płycie CD lub DVD. Powinien trwać od 5 do 
maksymalnie 30 minut.
3.4 utwór poetycki
Wymagania techniczne: czcionka Times New 
Roman 12, interlinia 1, 5; format doc. lub PDF. 
Autor może złożyć maksymalnie 3 wiersze. 
Każdy będzie traktowany jako oddzielna praca. 
Ocena jednego wiersza nie wpływu na ocenę in-
nych.

4. Kryteria oceny: 

1. Autorski pomysł  (oryginalność)    (0- 20 pkt.),
2. Forma artystyczna                         (0- 15 pkt.),
3. Wartość merytoryczna                 (0- 10 pkt.),
4. Zastosowanie się do wymagań     ( 0- 5 pkt.),

5. Kategoria wiekowa: uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych z kraju, polscy 
uczniowie w wieku 16-19 lat z Kresów 
oraz zagranicy.

V. Jury: 
1.      Decyzje jury są ostateczne, nie podlegają 
odwołaniu.
2.      Przewodniczącym jury jest dr Borys Se-
menowicz.

VI. Terminy:
a) Termin nadsyłania prac: prace można nadsyłać do 
końca kwietnia 2013.
b) Ostateczny termin wpłynięcia pracy: decyduje 
data stempla pocztowego (prace nadesłane po ter-
minie nie będą uwzględniane w konkursie).
c) Każda praca musi zawierać metryczkę (Nazwi-
sko i Imię uczestnika, adres domowy ucznia oraz 
adres szkoły, telefony kontaktowe i nazwisko i imię 
opiekuna, nauczyciela) i pisemną zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych. Od uczestników spoza 
kraju wymagamy adresu polskiej szkoły lub jakiej-
kolwiek polskiej instytucji lub parafii na który mo-
żemy wysłać nagrody.

d) Laureaci powiadomieni zostaną drogą e-mailo-
wą, telefonicznie bądź za pośrednictwem macierzy-
stej szkoły.
e) rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród lau-
reatom: maj/czerwiec 2013r.
VII. Nagrody: Na uczestników czekają cenne nagro-
dy. Część z nich ufundowało wydawnictwo Arcana.

VIII. Patroni:
1. Patronat Honorowy: -ks. Tadeusz Isakowicz-Za-
leski
2. Ambasador instytucjonalny: -Wydawnictwo Ar-
cana
3. Ambasadorowie konkursu: 
-prof. Ryszard Legutko,
-Ewa Siemaszko
-prof. Lucyna Kulińska
-Zbigniew Kozak
-dr Artur Górski
-Tomasz Poręba
4. Patroni medialni:
-Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy
-Dziennik Kijowski
-kwartalnik Myśl.pl
-Przegląd Oświatowy

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik:
a)     wyraża zgodę na przetwarzanie przez Orga-
nizatora jego danych osobowych. Zwłaszcza dla 
celów związanych z wykonywaniem zobowiązań 
wynikających z Konkursu wobec Uczestników
b)  wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i 
zobowiązuje się stosować do jego postanowień.
c)  zrzeka się praw do swojej pracy. Uczestnik wy-
raża ponadto zgodę na wykorzystanie swojej pracy 
przez organizatora oraz sponsorów konkursu. Orga-
nizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia popra-
wek i modyfikacji w nagrodzonych pracach.
3.  Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z  
przyjęciem w całości niniejszego Regulaminu.
4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialno-
ści:
a)  za powstałe szkody spowodowane podaniem nie-
prawdziwych danych, bądź innego typu nieprawi-
dłowości po stronie Uczestników,
b) za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie 
Konkursu spowodowane utratą przez organizatora 
mandatu poselskiego, działaniami sił wyższych oraz 
przyczynami nie leżącymi po jego stronie.
c)   za ewentualne wady nagród rzeczowych
d)  za problemy z brakiem możliwości odczytu no-
śnika z pracą konkursową, za wszelkie uszkodzenia 
nośnika lub pracy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniej-
szego regulaminu w trakcie konkursu. Kwestie do-
tyczące interpretacji regulaminy rozstrzygają Orga-
nizatorzy i są one ostateczne. Organizator zastrzega 
sobie nadto prawo do skończenia bądź przerwania 
konkursu przed upływem czasu jego zakończenia 
nie wręczając żadnych nagród ani  wyróżnień. Or-
ganizator jest zwolniony z obowiązku udziału w ja-
kiejkolwiek publicznej dyskusji nad kwestiami pro-
ceduralnymi oraz  wynikami Konkursu.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Re-
gulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilne-
go.
7. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
Więcej informacji oraz regulamin: www.zbigniew-
kozak.pl

Konkurs: Lwów - piękno, prestiż, Polska   

http://www.zbigniewkozak.pl
http://www.zbigniewkozak.pl
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Ryszard Zaremba
Berezne: do 1945 r. było w grani-
cach Polski. Stanowiło siedzibę 
gminy  w powiecie Kostopolskim, 
województwie wołyńskim. Od 
roku 1945 znalazło się  w grani-
cach Ukrainy. 
Dawne nazwy miasta to:	 Jędrze-
jów,	 Bereźno,	 Berezno.	 W 1446 
r. miasteczko i przyległe dobra 
wielki książę litewski Świdrygieł-
ło przekazuje rodzinie Dymitra. 
Potem przechodzi ono kolejno w 
ręce: rodziny Paszka Dochnowie-
za, kniazia Michała Hołowni, Jana 
Daniłowicza, Zorzeniowskich i 
Michała Małyńskiego. 
W okresie II Rzeczypospolitej w 
mieście znajdowała się szkoła, 
szpital, kościół, koszary garnizonu  
Batalionu Korpusu Ochrony Po-
granicza "Bereźne".
To w Bereznem w 1937 r. urodził 
się Edward Hulewicz, polski pio-
senkarz estradowy, kompozytor, 
autor tekstów muzycznych.

Do 1939 roku była to też miejsco-
wość o najwyższym odsetku lud-
ności żydowskiej w Polsce (94,6% 
mieszkańców). 
Cmentarz w Bereznem należał do 
Parafii Świętego Kajetana. Jej po-
czątki sięgają 1717 r., a erygowana 
była w 27 sierpnia 1765 r. W tym 
dniu decyzją bp. Erazma Wojtowi-
cza z Łucka podniesiony został do 
godności kościoła parafialnego.
23 września 1813r. w obecności 
ks. Kaspra Dobrowolskiego uro-
czyście został wmurowany ka-
mień w budowę nowego kościoła 
w całości wykonanego z kamie-
nia. Budowę zakończono 21 paź-
dziernika 1817r r. W skład parafii 
wchodziły miejscowości (z nich 
też wożono zmarłych na cmentarz 
parafialny): Berezne,	 Berducha,	
Berezina,	 Białka,	 Bogusze,	 Bron-
ne,	 Cegielnia,	 Chołopy,	 Czerniło,	
Dermanka,	 Druchowa,	 Horodysz-
cze,	 Ilniki,	 Jabłonne,	 Józefówka,	
Kamionka,	 Kniaźsioło,	 Kurhany,	
Lipniki,	 Liziana,	 Łęczyn,	 Łukaw-
ka,	 Parcelówka,,	 Młodzianówka	
(Nowiny),	Mokwin	(kościół  z 1750 
r. pod wezwaniem Podwyższenia 
Krzyża, filia parafii w Bereznem),	
Nadzieliszcze,	Nowa	(Kniaźsielska	
Rudnia),	 Oczerecianki,	 Orłówka,	
Ostyże,	Polany,	Police,	Sarkówka,	
Sielce,	 Śnieżków,	 Teklówka,	 Tyn-
ne,	 Tyszyca,	 Witkowicze,	 Wólka	
Chłopska,	Zalesie,	Zurne (kaplica 
murowana). 
W 1938 r. parafia liczyła około 
2,6 tys. wiernych. Proboszczem w 
latach  1938-1945 był ksiądz Mie-
czysław Aleksander Rossowski 
(ur. 1894 r.  w Warszawie).  

17 września 1939 r. do miasta 
wkroczyła Armia Czerwona. Roz-
poczęły się akty rabunku i dewa-
stacji polskich urzędów i pomiesz-
czeń Korpusu Ochrony Pogranicza 

przez ukraińskich nacjonalistów. 
Wskazywano też NKWD miejsca 
ukrywania się polskich urzędni-
ków, rodzin wojskowych i poli-
cjantów.
W 1941 r. Berezne zajmują wojska 
niemieckiego Wermachtu. Niemcy 
zgrupowali ludność żydowską w 

getcie złożonym z trzech budyn-
ków otoczonych ogrodzeniem (ich 
domy i mieszkania w mieście zo-
stały spalone). Według informacji 
portalu www.sztelt.org.pl. „(...)	W	
sierpniu	1942	r.	do	Berezna	przy-
jechała	 specjalna	 jednostka	 SS	
Einzatzgruppen.	 W	 trzy	 dni	 póź-
niej	 (25	sierpnia	1942	r.)	wszyscy	
Żydzi	 zostali	 wyprowadzeni	 do	
lasu	i	zmuszono	ich	do	wykopania	
olbrzymiej	dziury	w	ziemi.	
W	miejscu	 tym	 rozstrzelano	 i	 po-
grzebano	 3	 680	 Żydów.	 Nielicz-
nym	udało	się	uciec	lub	ukryć	pod	
zwłokami	 zabitych.	 Wielu	 z	 nich	
było	 później	 wydanych	 Niemcom	
przez	 miejscowych	 Ukraińców,	
którzy	 współpracowali	 z	 SS.	 Nie-
którzy	znaleźli	schronienie		w	rejo-
nie	polskiej	wsi	Mazorisz,	w	której	
otrzymywali	jedzenie	w	zamian	za	
drewno	na	opał”.
W tym czasie aktywność ujaw-
niają także nacjonaliści ukraińscy 
z OUN-UPA. Jeden z pierwszych 
ataków banderowców na miasto 
nastąpił w czerwcu 1943 r. Praw-
dopodobnie atakiem tym dowodził 
Ukrainiec, mieszkaniec Berezne-
go. Zamordowano wówczas kilku-
nastu Polaków. 
Wydarzenie to było sygnałem dla 
innych polskich rodzin, że jest 
bardzo niebezpiecznie i trzeba 
uciekać. Kierunki wyjazdu z mia-
sta były różne. Jedni pojechali 
do rodzin żyjących na wioskach, 
większość do Kostopola, Saren, 
Równego. Mężczyźni wstępowali 
do partyzantki, polskiej i radziec-
kiej. Jednak w Bereznem nadal 
pozostała znaczna liczba polskich 
rodzin. 
W październiku 1943 r. w nocy 
banderowcy atakują stojącą na 
jednej z ulic miasta kolumnę fur-
manek. Były to wozy z uciekinie-
rami ze spacyfikowanych wiosek. 

Podczas ataku polskie rodziny 
spały na lub pod wozami. Napast-
nicy byli podzieleni na trzy gru-
py. Pierwsza likwidowała zbrojny 
(sporadyczny) opór polaków, dru-
ga mordowała ludzi, a trzecia do-
bijała rannych i rabowała mienie. 
Zginęło 30 osób.

Kolejny duży atak na pozostałych 
Polaków w mieście przeprowa-
dzono  w listopadzie. „(…)	zamor-
dowana	 została	 rodzina	 polskich	
uciekinierów,	 kwaterująca	 	 w	 by-
łym	 żydowskim	 domu	 przy	 ul.	 3	
Maja.	Po	tym	wydarzeniu	nieliczni	
już	 Polacy	 przebywający	 w	 Bere-
znem	 zaczęli	 pośpiesznie	 opusz-
czać	 miasteczko.	 Kilka	 rodzin	
usiłujących	 uciec	 na	 Zasłucze,	
w	 rejon	 Starej	 Huty	 (gm.	 Ludwi-
pol),	 zostało	 zamordowanych	 tuż	
po	przekroczeniu	mostu	na	Słuczy.	
Część	polskich	rodzin,	pod	koniec	
1943	 r.,	 zostało	 wywiezionych	 na	
roboty	 do	 Niemiec	 (...)”.	 W obu 
wydarzeniach zginęło około 28 
osób. 
Szacunkowo przyjmuje się, że z 

rąk banderowców zginęło w Bere-
znem około 98 Polaków.
Od marca 1943 r. do Bereznego za-
częli docierać Polacy, który cudem 
uniknęli śmierci podczas pacyfika-
cji ich wiosek przez OUN-UPA. 
Wśród nich byli mieszkańcy Lip-
nik. Wielu z nich było okaleczo-
nych, ciężko rannych, krwawią-
cych. Dowieziono ich do szpitala 
w Bereznem. Spodziewali się w 
nim pomocy. Jednak jedynym le-
karzem był ukraiński nacjonalista. 
Nie udzielił im żadnej pomocy 
medycznej, nie wykonał żadne-
go zabiegu, nie podał leków. Dał 
tylko papierowe bandaże. Ranni 
wskutek poniesionych obrażeń 
od banderowców i braku pomocy 
medycznej zmarli w tym szpitalu. 
Zostali pochowani na cmentarzu 
parafialnym w Bereznem.
W tym okresie rozpoczęto celem 
ochrony Polaków w Bereznem i 
polskich uciekinierów ze spacyfi-
kowanych wiosek tworzyć oddział 
samoobrony pod dowództwem 
Zdzisława Skulskiego. Jednak nie 
miał on realnych szans obronić 
polską ludność. Sytuacja uległa 
pewnej poprawie na wiosnę 1943 
r. Wówczas oddział ukraińskiej 
policji pomocniczej uciekł i połą-
czył się z oddziałami banderow-
ców. Wtedy Niemcy skierowali do 
Bereznego 2 kompanie polskiego 
Schutzmannschaftsbatalion	 202.	
Oddział ten odparł kilkanaście 
ataków banderowców na miasto. 
Wstępowali też do niego mężczyź-
ni z grona uciekinierów i miesz-
kańców miasta. Chronili się w ten 
sposób przed wywózką na roboty 

do Niemiec, zagrożeniem od ban-
derowców, ale kierowała nimi też 
chęć walki z mordercami ich ro-
dzin spod znaku OUN-UPA. Oko-
ło pięćdziesięciu z nich uciekło 
potem z bronią i wyposażeniem 
do partyzantów. Według informa-
cji ze strony internetowej www.
slowicki.republika.pl „(...)	 Jesie-
nią	1943	r.	z	batalionem	nawiązał	
kontakt	oddział	partyzancki	Armii	
Krajowej	 porucznika	 Władysła-
wa	 Kochańskiego	 (ps.	 „Bomba”,	
„Wujek”)	 operujący	 na	 Zasłuczu	
w	 gminie	 Ludwipol	 od	 sierpnia	
1943	 r.	 Uzgodniono,	 że	 "Zieloni"	
(tak	 popularnie	 nazywano	 człon-
ków	 tego	 oddziału)	 zdezerterują	
do	polskiej	partyzantki	24	grudnia	
1943	r.”
Z działaniami por. Kochańskiego 
rywalizowała w tym czasie party-
zantka sowiecka z Zasłucza, któ-
ra również usiłowała przeciągnąć 
,,Zielonych" na swoją stronę. 
W rezultacie skomplikowanych 
i niezawinionych przez żadną ze 
stron sytuacji nie doszło do połą-
czenia się "Zielonych" z oddzia-
łem "Bomby". 
Na początku grudnia 1943 r. 1 
Kompania została wycofana do 
Kostopola, nieco później zaś 
opuszczająca Berezne 2 Kompa-
nia stoczyła walkę z oddziałem 
sowieckiej partyzantki, będąc w 
przekonaniu, że jest zaatakowana 
przez Ukraińców, i została rozbita 
całkowicie.  Wiele polskich rodzin 
zostało wówczas wywiezionych 
na roboty do Niemiec. 
Banderowcy nie odpuszczali do 
końca - nawet po wejściu wojsk 

Berezne: 
Kresowianinie, pomóż 
postawić Lapidarium!

http://www.sztelt.org.pl
http://www.slowicki.republika.pl
http://www.slowicki.republika.pl
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frontowych Armii Czerwonej i 
wyzwoleniu miasta. Na wiosnę 
1945 r. zaatakowali Berezno. Zo-
stali jednak odparci przez pomoc-
niczą formację sił rosyjskich tzw. 
Istrrebitielny Batalion (w jego 
skład wchodzili również ocaleni z 
pogromu Polacy). 

6 czerwca 1945 r. ksiądz Mie-
czysław Aleksander Rossowski 
odprawił pożegnalną mszę świę-
tą i opuścił razem z parafianami 
ostatnim transportem kolejowym 
Berezne, przenosząc się jako repa-
triant na tzw. Ziemie Odzyskane. 
29 grudnia 1982 r. został pocho-
wany na cmentarzu w Modlnej. 
Po wyjeździe Polaków nacjonali-
ści ukraińscy ograbili i całkowicie 
zdewastowali kościół. Zniszczono 

również cmentarz parafialny – 
porozbijano nagrobki, połamano 
krzyże.
Cmentarz parafialny powstał naj-
prawdopodobniej w chwili uczy-
nienia kościoła  w Bereznem, ko-
ściołem parafialnym, czyli w 1765 
r. Być może, grzebano tam zmar-
łych jeszcze wcześniej. W doku-
mencie kościelnym pt. Opisanie 
Kościoła	 Parafialnego	 Berezyń-
skiego	w	czasie	wizyty	generalnej	
przez	 ks.	 Józefa	 Piaskowskiego	 z	
1822r	 czytamy:	 „(…)	 Na	 grzeba-
nie	zmarłych	jest	za	miasteczkiem	
mil	 dwie	 od	 kościoła	 odległy,	 po-
święcony,	na	nim	kaplica	drewnia-
na,	w	której	ołtarz	cały	drewniany,	
lichtarzów	 starych	 drewnianych	
toczonych	 sześć.	 Cmentarz	 ten	
bez	 żadnego	 był	 ogrodzenia,	 lecz	

w	 roku	 1821	 dobrze	 i	 przystojnie	
ogrodzony	 zostałi	 bramę	 z	 zam-
kiem	żelaznym”.

Obecnie na tym terenie jest Park 
Kultury i Wypoczynku. Gdzienie-
gdzie widać jeszcze ślady cmen-
tarza (elementy nagrobków, zde-
wastowane grobowce). W 2011 
r. teren dawnego cmentarza kato-
lickiego w Bereznem odwiedzili 
członkowie Towarzystwa Miło-
śników Kultury Kresowej. W ich 
gronie byli dawni mieszkańcy tzw. 
Zasłucza. Wśród nich kilka osób, 
których bliscy zostali pochowani 
na tym cmentarzu. 
Obraz terenu był przykry: po-
między zaroślami widoczne frag-
menty porozbijanych fragmentów 
nagrobków, krzyży. W dwóch 
miejscach pozostały w całości na-
grobki, 
ale mocno uszkodzone. Na jednym 
dało się odczytać nazwisko. Pol-
skie nazwisko. 
O tym, że był tu duży cmentarz 
świadczą wyraźne, charaktery-
styczne dla nekropolii alejki mię-
dzy drzewami oraz fragment mu-
rowanego ogrodzenia. Od strony 
centrum miasteczka i od ulicy, 
przy której znajduje się szkoła po-
stawiono bramy z napisami, 
że jest tu park wypoczynku.

Było nam smutno, źle. Postano-
wiliśmy, że coś musimy zrobić 
dla pamięci chowanych na tym 
cmentarzu przez wieki katolików, 
Polaków.
We wrześniu 2011 r. pojechał do 
Bereznego prezes Towarzystwa 

Miłośników Kultury Kresowej – 
Ryszard Zaremba. Spotkał się w 
Miejskiej Radzie z jej przewod-
niczącym. Podczas rozmowy po-
prosił o możliwość postawienia 
lapidarium, przy jednym z istnie-
jących nagrobków. Miał szczęście, 
że trafił na rozsądnego rozmówcę. 
Przewodniczący Rady poprosił o 
skierowanie w tej sprawie oficjal-
nego pisma. Takie pismo zosta-
ło opracowane i podpisane przez 
Prezesa TMKK oraz Burmistrza 
Wołowa, Dariusza Chmurę. 
W grudniu 2011 r. Rada Miejska 
Bereznego wyraziła zgodę na po-
stawienie niewielkiego lapida-
rium. 
W lutym 2012 r. do Bereznego 
ponownie pojechał Ryszard Za-
remba i Dariusz Chmura oraz je-
den z radnych z Wołowa. Wyjazd 
organizował Wojciech Orłow-
ski z Koła TMKK w Wołowie. 
Podczas oficjalnego spotkania z 
Przewodniczącym Rady Miasta 
podziękowano za wyrażenie zgo-
dy i omówiono kwestie roboczej 
współpracy w tym zakresie. 
Zabrano również ziemię z cmen-
tarza. W związku z tym, że wie-
lu dawnych parafian z Bereznego 
osiedliło się na Dolnym Śląsku, 
w tym na terenie powiatu Wołow-
skiego, postanowiono o przekaza-
niu urny z ziemią do kościoła w 
Wołowie. 
15 sierpnia 2012 r. zamówiono 
mszę poświęconą pamięci ofiar 
ludobójstwa Wołyńskiego i Bur-
mistrz Wołowa wraz z Prezesem 
TMKK uroczyście przekazali urnę 
proboszczowi prałatowi Eugeniu-
szowi Kuźmikowi z Parafii św. Ka-
rola Boromeusza 
w Wołowie. W tej przekazanej gar-
stce ziemi zawarta jest symbolicz-
na pamięć wielu pokoleń Polaków 
pochowanych na Cmentarzu w Be-
reznem, jak również pogrzebanych 
tam ofiar mordów nacjonalistów 
ukraińskich z OUN-UPA. 

Aktualnie TMKK dysponuje goto-

wym projektem lapidarium. Wy-
maga on jeszcze dopracowania 
– trwają konsultacje nad jego osta-
tecznym kształtem, a następnie do-
konania szacunkowych kosztów. W 
tym roku planowany jest ponowny 
wyjazd do Bereznego, przekazanie 
stronie ukraińskiej projektu do oce-
ny i ustalenie zakresu oraz termina-
rza prac. Chcielibyśmy uroczyście 
odsłonić je w 2013 r.

Podczas II Ogólnopolskiego Spo-
tkania Miłośników Ziemi Wołyń-
skiej w Świątnikach 15 wreśnia br. 
powstał Honorowy komitet Budo-
wy Lapidarium, w skład którego 
weszli:
1. Pan gen. Mirosław Hermaszew-
ski
2. Pan prof. Henryk Słowiński
3. Pan Dariusz Chmura Burmistrz 
Wołowa
4. Pan Ryszard Zaremba Prezes 
TMKK

Ale bez pomocy Kresowian nie 
będzie to możliwe.
Bardzo prosimy wszystkich o 
wsparcie idei budowy lapidarium 
– miejsca pamięci i uczczenia na-
szych rodaków , których prochy 
zostały pochowane na cmentarzu 
parafialnym począwszy od 1765 
r. oraz zamordowanych w tych 
okolicach i pochowanych w Be-
reznem.
Można tego dokonać w następu-
jącym zakresie:

- wpłaty na konto: 
Towarzystwo Miłośników Kultury 
Kresowej 90 1940 1076 3071 3666 
0000 0000

- przekazywanie na adres To-
warzystwa Miłośników Kultury 
Kresowej 
(e-mail: kresowianie@o2.pl, tel. 
kontaktowy: 512 863 389)
informacji zawierających dane (na-
zwiska, daty) osób pochowanych 
na Cmentarzu  w Bereznem. Two-
rzymy listę osób tam pochowanych. 
Wykaz zawierający nazwiska tych 
osób umieścimy w tubie pamiątko-
wej i zamurujemy w powstającym 
lapidarium.

Materiały źródłowe:

E. Siemaszko, W. Siemaszko, Lu-
dobójstwo dokonane przez nacjo-
nalistów ukraińskich na ludności 
polskiej Wołynia 1939-1945, t. I, 
Wydawnictwo Von Borowiecky, 
Warszawa 2000.
www.sztelt.org.pl 
www.wolyn.org 
www.slowicki.republika.pl
materiały własne

http://www.sztelt.org.pl 
http://www.wolyn.org
http://www.slowicki.republika.pl
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Prawdziwy Festiwal dla sympaty-
ków Kresowych klimatów przy-
gotowano w środę w Kościele pw. 
Karola Boromeusza w Wołowie. 

Zaproszonych gości przywitał Ta-
deusz Samborski, który przedstawił 
artystów i wprowadził słuchaczy w 
meandry muzyki kresowej, prezen-

towanej przez przybyłych gości. 
Koncert i pieśni zostały nagrodzone 
oklaskami. 

Wołowski festiwal Kresowy. Po-
tomkowie Kresowian i sympatycy 
historii zorganizowali minifestiwal 
kresowy. Okazuje się, że dzięki dłu-
giemu łańcuszkowi ludzi dobrej woli 
udało się zorganizować wzruszający 
i niosący sporą dawkę pozytywnej 
energii koncert pieśni kresowych. 
Mogliśmy też wysłuchać wierszy 
Marii Sulimy, która pełni od 14 lat 
funkcję Prezesa Polskiej Macierzy 
Szkolnej „Polesie” w Brześciu na 
Białorusi. Swoją twórczość poetyc-
ką łączy z działalnością społeczną 
na rzecz dzieci i dorosłych, Pola-
ków żyjących na Białorusi. Trzy lata 
temu założyła Chór „Polesie” i wraz 
z nim koncertuje na Polesiu chary-
tatywnie, niosąc w wierszu i pieśni 
odrobinę Polski. 
Zapłatą, jak mówi, 
są szczerze płyną-
ce łzy wzruszenia. 
Koncert w rocz-
nicę beatyfika-
cji Papieża Jana 
Pawła II przygo-
tował Wołowski 
Ośrodek Kultu-
ry, co umożliwił 
Festiwal Kultury 
Kresowej. –Szczę-
ściem jest, ze mo-
gliśmy podziwiać 
dzisiejsze pieśni 
artystów w tak 
pięknym i boga-
tym historycznie 
kościele, którego 
patronem jest tak 
ważny dla nas Św. 
Karol Boromeusz- 
powiedział ksiądz 
prałat Eugeniusz 
Kuźmik. –Cieszy-
my się, że tak wiele osób przybyło 
na uroczystości związane z kreso-
wym śpiewnikiem i naszą lokalna 

kresową historią. Kiedy wspominam 
lata rozpoczęcia ruchu kresowe-
go to było naprawdę ciężko. Teraz 
wszystkie akcje i działania zmierza-
jące w kierunku historycznym spo-
tykają się ze sporym odzewem i za-
interesowaniem mieszkańców. Inne 
samorządy i instytucje też widzą po-
tencjał tradycji wschodniej Polski i 

nie zapominajmy o Kresach- mówił 
burmistrz Dariusz Chmura. 

W programie imprezy kulturalnej 
wystąpił Chór Polskiej Macierzy 
Szkolnej "Polesie" z Brześcia nad 
Bugiem (Białoruś), następnie wy-
słuchaliśmy koncertu Luby Skyby 
– śpiewaczki (sopran) z Żółkwi k. 
Lwowa (Ukraina), i Sergieja Pola-
czuka – akordeonista z Brześcia nad 
Bugiem (Białoruś). 

Wojciech Orłowski
Towarzystwo Miłośników Kultury 
Kresowej   w Wołowie 

Pamięci Kresów i Polaków z Huty Pieniackiej, Podkamienia, Drohobycza, Stryja, Brodów… 

Festiwal Kultury Kresowej w Kościele pod wezwaniem św. Karola Boromeusza w Wołowie 

Koncertowo o Kresach w Wołowie

/ fot.  Luba Skyba- Urodziła się 28 lipca 1989 r. w Żółkwi na Ukrainie. W 2008 r. z wyróżnie-
niem ukończyła Lwowski Państwowy Muzyczny College im. Stanisława Ludkiewicza ze spe-
cjalnością „Muzyczna sztuka” - specjalizacja fortepian i wokalistyka. Zdobyła też kwalifikację 
koncertmistrza, artysty zespołu i wykładowcy. jest laureatką Festiwalów Pieśni Maryjnej w 
Górecku Kościelnym; Piosenki Religijnej w Przemyślu; Pieśni Maryjnej w Leśnej Podlaskiej; 
Dorobku Artystycznego Polskich Środowisk Przygranicznych w Tomaszowie Lub. Jako wo-
lontariuszka prowadzi zajęcia z dziećmi ze śpiewu liturgicznego przy parafii św. Wawrzyńca 
w Żółkwi. 

/ Fot. Pod koniec festiwalu burmistrz Dariusz Chmura wręczył kwiaty artystom i pogratulował 
zaangażowania w krzewieniu polskich tradycji kresowych. 

/Fot. Wołowianie wysłuchali wierszy Marii Sulimy z Białorusi 
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Zofia Wojciechowska
PROGRAM POMOST NOMINO-
WANY !!!!  Nominacja DO NA-
GRODY im. Macieja Płażyńskiego 
jest dla mnie wielkim zaszczytem

Dziękuję czytelnikom i gronu 
dziennikarzy polonijnych za to ol-
brzymie wyróżnienie i zaszczyt. 
Środowisko dziennikarzy polonij-
nych uznało za ważne by wyróżnić 
naszą działalność przez nominację 
do Nagrody im. Macieja Płażyń-
skiego. Program Pomost znalazł się 
wśród 55 nominacji nadesłanych ze 
wszystkich kontynentów. 

Dzieląc się sukcesem składam 
podziękowanie redaktorom ; 
Krzysztofowi Skowrońskiemu, 
Krzysztofowi Mika i Romualdo-
wi Bartkowiczowi oraz Borysowi 
Kozielskiemu, a także realizatorom 
Radia Wnet; Sylwii Jabs, Markowi 
Sawickiemu, Piotrowi Broniatow-
skiemu- dziękuję Redakcji Kreso-
wego Serwisu Informacyjnego za 
współpracę. Wszystkim Gościom 
mojego Programu Pomost.

Inicjatorzy nagrody mówią ; Inten-
cją inicjatorów Nagrody im. Macie

ja Płażyńskiego jest zachowanie w 
pamięci Polaków osoby i dokonań 
Patrona nagrody – działacza opozy-
cji antykomunistycznej, pierwsze-
go niekomunistycznego wojewody 
gdańskiego, Marszałka Sejmu RP i 
wicemarszałka Senatu RP, prezesa 
Stowarzyszenia Wspólnota Polska, 
człowieka o szerokich horyzontach 
i dalekowzrocznym spojrzeniu na 
Polskę i świat. Nagrodą im. Ma-
cieja Płażyńskiego będzie honoro-
wana praca dziennikarzy i mediów 
służących Polonii.

Podajemy informację prasową gra-
tulując wszystkim nominowanym 
oraz laureatom. Szczególnie miło 
mi, takie gratulacje przekazać na 
ręce redakcji Nowego Dziennika 
wydawanego w Nowym Jorku, z 
którą Program Pomost- jako ini-
cjatywa społeczna mrągowskiego 
Stowarzyszenia Zielone Dzieci 
współpracuje.

- Laureatami tegorocznej edycji 
Nagrody im. Macieja Płażyńskie-
go zostali dziennikarze z Polski, 
Litwy, Holandii i Stanów Zjedno-
czonych. Dodatkowo wyróżniono 
dziennikarzy z Rosji i Niemiec. 
Jury wybrało 

zwycięzców spośród 55 nominacji 

nadesłanych ze wszystkich konty-
nentów.
W kategorii dziennikarz medium 
polonijnego laureatką jest Barbara 
Sosno z redakcji radia „Znad Wi-
lii”, nagrodzona za cykl audycji 
poświęconych problematyce pol-
skiego szkolnictwa na Litwie.

W kategorii dziennikarz krajowy 
publikujący na tematy polonijne 
laureatką jest Jolanta Roman-Stefa-
nowska z TVP Oddział Gdańsk, au-
torka reportaży o Polakach miesz-
kających w Kazachstanie i w Rosji. 

Ponadto Jury wyróżniło w tej kate-

gorii Piotra Cywińskiego z redak-
cji tygodnika „Uważam Rze” za 
profesjonalne i bezkompromisowe 
podejmowanie trudnych tematów 
w artykułach „Bunt straceńców” i 
„Tragarze obciążeń”.

W kategorii dziennikarz zagranicz-
ny publikujący na tematy Polonii 
laureatką jest Małgorzata Bos-
-Karczewska, autorka publikacji 
w „NRC Handelsblad” na temat 
rządowych planów wydalenia z 
Holandii bezrobotnych Polaków, 
czym rozpoczęła dyskusję w me-

diach holenderskich i światowych 

o traktowaniu polskich imigrantów 
w Holandii.

W kategorii redakcja medium po-
lonijnego laureatem jest redakcja 
„Nowego Dziennika – Polish Daily 
News” z Nowego Jorku, nagrodzo-
na za nowoczesne i profesjonalne 
dziennikarstwo służące Polonii 
amerykańskiej. Ponadto Jury wy-
różniło w tej kategorii redakcję 
dwumiesięcznika „Dom Polski” 
wydawanego w Tomsku za pod-
trzymywanie polskich tradycji na 
terenie Syberii i całej Rosji.

Laureatów wyłoniło jury w skła-
dzie: Jakub Płażyński (przewodni-
czący), Andrzej Grzyb (senator RP, 
przedstawiciel Marszałka Senatu), 
Jarosław Gugała (telewizja Polsat), 
Jerzy Haszczyński (Rzeczpospo-
lita), Małgorzata Naukowicz (Pol-
skie Radio) oraz Karolina Grabo-
wicz-Matyjas (dyrektor Muzeum 
Emigracji, sekretarz jury).

Uroczyste rozdanie nagród odbyło 
się 20 października w Gdyni.

 
fot; Romuald Bartkowicz, Logo 
Program Pomost

O inicjatywie i  o nagrodzie na stro-
nach

Program_pomost
Program Pomost - autorska audy-
cja Zofii Wojciechowskiej - prezes 
Stowarzyszenia Zielone Dzieci jest 
realizowany w Studio Radia Wnet. 
W audycji PROGRAM POMOST 
są Wasze sprawy - to zapis historii 
opowiedziany przed mikrofonem. 
Każda miejscowość na Kresach 
jest swoistym mikrokosmosem pol-
skiej kultury.

Program Pomost powstaje z myślą 
o Was - zawiera pamięć o miesz-
kańcach
wiosek, losy polskich uciekinierów 
ocalałych z rzezi wołyńskiej, repa-
triantów wileńskich i białoruskich, 
przesiedleńców z wielu regionów 
Polski. Jest to pamięć trudna ale 
tym bardziej warta ocalenia. Za-
praszam do podzielenia się swymi 
pamiętnikami, czekamy na wiersze 
i piosenki z Kresów.

 W Programie Pomost łączymy Po-
laków z całego świata. Czekam na 
Gości i Państwa listy. Pozdrawiam 
serdecznie - Zofia Wojciechowska.  
Program Pomost

Program Pomost współpracuje z 
wieloma mediami polonijnymi a 
przede wszystkim z Magazynem 
Polonia wydawanym w Chicago i 
Kresowym Serwisem Informacyj-
nym podając bieżące informacje.

Wszystkich, którzy zechcą wspo-
móc naszą audycje zapraszam do 
kontaktu
programpomost@gmail.com tel 
518 921 104
Stowarzyszenie Zielone Dzieci
Ul. Kopernika 2C 11-700 Mrągowo
NIP 742-221-50-40
Regon: 280473862
wpłaty z dopiskiem " PROGRAM 
POMOST"
BS 29 8848 0008 0000 5034 1000 
0001

Publikacja o nominacji

Nie zapomnij wydrukować bieżącego numeru 
Kresowego Serwisu Informacyjnego i przekazać go Kreso-
wianom którzy jeszcze nie mają dostępu do Internetu. To 
nie tylko Twoja gazeta, to gazeta  która łączy wszystkich 

Kresowian
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POROZUMIENI POKOLEŃ KRESOWYCH                Rzeczpospolita 1 Listopada 2012 r.     
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI 
PRZECIWKO NARODOWI  POLSKIEMU     
UL. TOWAROWA 28, 00-839 WARSZAWA 

                                 LIST OTWARTY           
5 listopada 2012 r. upływa termin składania wniosków o koncesję na filmu dokumentalnego o charakterze edukacyjnym dotyczącego najnowszej historii Polski nawiązującego do 70-tej rocznicy  
„ Rzezi wołyńskiej ”. Środowiska kresowe i patriotyczne przyjęły tą inicjatywę nie tylko z wielkim uznaniem ale i jednocześnie z poważnymi obawami. Pomijając już fakt zbyt małego nagłośnie-
nia tego „przetargu”, obawami napawają gwarancje obiektywności realizowanego obrazu historycznego. Doświadczenia z nie tak dawnej przeszłości, takie jak np. ”Teki edukacyjne” autorstwa 
G. Motyki, zmuszają nas do przysłowiowego „dmuchania na zimne”. Przedmiotem koncesji jest cytujemy : wyprodukowanie - na podstawie scenariusza opracowanego przez podmiot prywatny 
lub na jego zlecenie- w/w filmu dokumentalnego. Tu rodzi się pytanie, kto dokona oceny tego scenariusz? Idąc dalej, powstaje następne pytanie, kto będzie konsultantem tej produkcji? Wszyscy 
wiemy jak łatwo i jak często prawda o „Rzezi wołyńskiej” była i nawet jest zakłamywana. Nie wspominając już o powszechnie znanych nazwiskach historyków młodego pokolenia, wystarczy 
wspomnieć jeden z ostatnich wywiadów udzielonych przez prof. Pisulińskiego Waldemarowi Kowalskiemu  (UPA oskarżała Polaków o współpracę z okupantami- PAP) . Mamy nadzieję, że IPN 
jako instytucja naukowa i zlecająca taką produkcję za pieniądze podatników (Całkowity szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia: 500. 000 zł) zadba o to by ten dokument był wykonany 
z należytą starannością i zgodnie z prawdą historyczną. W tym miejscu przypominamy, że          świadkowie tamtych wydarzeń jeszcze żyją i wielu z nich dokumentuje świadectwa minionego 
czasu. Są wśród nich zarówno historycy jak i wytrawni badacze historii Kresów. Logiczny wydaje się więc twierdzenie kresowian, że dokumentowanie naszej historii powinno odbywać się z 
naszym udziałem.” Nic o nas, bez nas ” to hasło jeszcze powinniśmy wszyscy pamiętać z nie odległej historii i właśnie tu i teraz wykorzystać. Mamy nadzieję, że IPN nie tylko weźmie pod uwagę  
w/w zastrzeżenia ale udzieli publicznej informacji jak zamierza wykorzystać wiedzę i potencjał środowisk kresowych.
      

                                                                Redakcja Kresowego Serwisu Informacyjnego
                                                                Organ medialny Porozumienia Pokoleń Kresowych

W wywiadzie dla ukraińskiego 
tygodnika „Korespondent” li-
der neobandewrowskiej „Swo-
body” Oleh Tiahnybok, dzieląc 
się zwycięstwem skrajnych na-
cjonalistów ukraińskich w wy-
borach parlamentarnych na żar-
tobliwe pytanie dziennikarza w 
stylu banderowskim: od rzezi 
kogo rozpocznie swoją działal-
ność we władzach ukraińskich 
Tiahnybok? Wódz współcze-
snych banderowców odpowie-
dział z uśmiechem, iż chyba 
najpierw zacznie te rzezie spra-
wiedliwości od komunistów i 
agentury moskiewskiej na Ukra-
inie. Otruci propagandą bande-
rowską dziennikarze ukraińscy z 
sympatią patrzą na aktywizację 
skrajnych nacjonalistów ukraiń-
skich w kraju. Neobanderowscy 
bojówkarze „Swobody” są spo-
strzegani jako ci, którzy wal-
czyli i walczą o sprawiedliwą 
Ukrainę. O nieludzkich rzeziach 

na tysiącach polskich dzieciach, 
kobietach i starcach prawie ni-
gdy się nie mówi, bo Ukraińcom 
wbijano do głów, iż nie było 
żadnych mordów masowych Po-
laków na Ukrainie Zachodniej 
w okresie II wojny światowej, 
bo mordercami byli tylko prze-
brani na UPA enkawudziści a 
nie banderowcy. Jak żył naród 
ukraiński w kłamstwie w okresie 
ZSRR, tak i teraz żyje w mitolo-
gii o nieskazitelnych bohaterach 
OUN-UPA. Dlatego okłamani 
Ukraińcy i głosują na „Swobo-
dę”, która się stanie z czasem 
niewolą nazistowską w kraju, 
jeśli nie rozpocznie się walka z 
tzw. „Swobodą”.

Korespondencja z Kijowa.

Za: http://www.isakowicz.pl/
i n d e x . p h p ? p a g e = n e w s & k i -
d=8&nid=6933

RODACY
BOHATEROM 

PACZKA  NA BOŻE 
NARODZENIE DLA 
POLSKIEGO KOMBA-
TANTA  NA KRESACH 
Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN za-
prasza do ogólnopolskiej, cyklicznej 
akcji świątecznej. Dwa razy w roku dla 
POLSKICH KOMBATANTÓW  NA 
KRESACH przygotowujemy (ze zbió-
rek darów rzeczowych i wpłat finanso-
wych) paczki śewiąteczne na ŚWIĘTA 
BOŻEGO NARODZENIE I NA ŚWIĘ-
TA WIELKANOCNE.

PACZKA DLA POLSKIEGO KOMBA-
TANTA NA KRESACH 
Paczki świąteczne docierają do nastę-
pujących grup:
BIAŁORUŚ - STOWARZYSZENIE 
¯ŻOŁNIERZY AK NA BIAŁORUSI 
(przygotowujemy 90 paczek)
LITWA - KLUB WETERANÓW AK W 
WILNIE, STOWARZYSZENIE POL-
SKICH KOMBATANTÓW
NA LITWIE, STOWARZYSZENIE 

WRZESIEÑ '39 (przygotowujemy 80 
paczek)
UKRAINA - LWOWSKIE TOWARZY-
STWO POLSKICH KOMBATANTÓW 
I OSÓB REPRESJONOWANYCH 
(przygotowujemy 20 paczek)
Przygotowujemy dla naszych kreso-
wych bohaterów paczkę świąteczną we-
dług
poniższej listy:
- kawa mielona lub ekspresowa
- herbata
- kakao
- olej
- makaron
- cukier
- owoce w puszce
- ciastka
- czekolada
oraz najważniejszy element: KARTKA 
ŚWIĄTECZNA ŻYCZENIAMI

CZARNY  HUMOR 
po banderowsku 
ale na serio...   
 Eugeniusz Tuzow-Lubański, Kijów

http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=6933
http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=6933
http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=6933


www.ksi.kresy.info.pl                                                Kresowy Serwis Informacyjny                                       1 listopada  2012 - strona 47

BARWY KRESÓW- KULTURA - TRADYCJA

DZISIEJSZE KRESY WSCHODNIE
                        -PODLASIE
Anna Małgorzata Budzińska- tekst i zdjęcia
Słowo „kresy” to po prostu „krańce”, w odróżnieniu od Kresów pisanych 
wielką literą, z którymi wiążemy naszą przedwojenną historię.
Jakie są więc te nasze dzisiejsze krańce Rzeczypospolitej?
Ostatnio byłam  na Podlasiu i zostałam oczarowana tą krainą. Jest to część 
Polski bardzo urozmaicona, piękna i ciekawa.  Nie mogę powiedzieć, że po-
znałam ten region po jednorazowym pobycie. Przekażę więc tylko  krótkie 
spostrzeżenia.
Czym zachwyca Podlasie?
Na pewno przepięknymi jeziorami i rzekami z krystalicznie czystą wodą, z 
cudnymi zakątkami, zacisznymi bindugami. 
Tutaj te miejsca są mniej zatłoczone niż na Mazurach, tutaj da się znaleźć 
spokój, wyciszenie, odizolowanie od tłumu wczasowiczów. Można popró-
bować przygody obcowania z naturą w spartańskich, obozowych warun-
kach. 

Z drugiej jednak strony nie brakuje tu dużych ośrodków, z bogatą infrastruk-
turą, dla wczasowiczów lub kuracjuszy ceniących sobie luksusy cywilizacji.

Podlasie może nas też zauroczyć lasami, a na szosach szokują znaki drogo-
we- zamiast popularnego w całym kraju znaku” uwaga krowy”  jest znak 
„uwaga łosie”- czyż to nie świetne?!

No i te bociany! To sama poezja! W każdej wsi jest gniazdo, w niektórych 
nawet po kilka. Nieraz gdy siedzi się w ogródku to nagle słychać szum i nad 
głową przelatuje dostojnie bocian jak  prawdziwy pterodaktyl! Zwiedzałam 
Podlasie pod koniec czerwca i w wielu gniazdach widać było całe rodzinki 
bocianów. 

Może jednak to podlaska kuchnia, która przyciąga łasuchów? Próbowałam 
wyśmienitych kartaczy- są tu przepyszne. 

Jadłam ciasto z wielkiego sękacza, a także mrówkowca, który trochę po-
dobny jest do faworków, jednak smakuje inaczej, bo ciasto jest inne. 

Próbowałam też ryb i innych przysmaków( jajecznica na boczku i na kur-
kach)- wszystko wyśmienite. 

No a co powiecie o nabiale podlaskim? W całej Polsce znany i lubiany jest 
kefir sokólski – a przecież Sokółka jest na Podlasiu! 

Gdy jedzie się podlaskimi drogami to na wielu polach widać pasące się sta-
da krów i to jest również jedno z bogactw tego regionu, podobnie jak i gęsi. 
Na targu zaś spotkałam wspaniałe sery korycińskie, które są bardzo mało 
znane na zachodzie kraju.

Piękne są miasta, miasteczka i wsie Podlasia: Białystok, Augustów, Suwał-
ki, Wigry, Sejny, Gabowe Grądy,  Suchowola, Studzienniczna,  i wiele in-
nych.
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Suchowola i liceum bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki

                                                   
Nie zapomnijmy, że to również 
kraina ulubiona przez Naszego Pa-
pieża! Tutaj odpoczywał i pływał 
kajakiem jako młody ksiądz,  a po 
latach odwiedził te miejsca już jako 
Jan Paweł II.

W Studziennicznej jest pomnik Jana Pawłami nad jeziorem, przy sanktu-
arium z cudownym źródełkiem

/ Augustów- krzesło papieskie- pomnik             / Wigry- szlak papieski   
  Podlasie zachwyca nas też klimatem starych, drewnianych domów. Daw-
niej każdy taki dom miał swoja małą, drewnianą werandę i tam wieczorami 
przesiadywali mieszkańcy, odwiedzali się sąsiedzi, po ciężkim dniu odpo-

czywali przyglądając się temu co dzieje się na drodze.

A może zachwyciły mnie cerkwie? Są cudowne- i te maleńkie, drewniane, i 
te większe, i monastyry, i wielkie cerkwie Białegostoku- zarówno stare, jak 
i te nowoczesne. 

Jednym słowem warto tam pojechać i to nie tylko na wczasy nad jezioro. 
Dobrze jest zwiedzić cały region, przekonać się jak jest wartościowy i doce-
nić ludzi którzy tam mieszkają- są bardzo sympatyczni i serdeczni.

Na dzisiejszych kresach Polski każdy znajdzie coś dla siebie ciekawego, bo 
Podlasie potrafi zachwycać i każdego wita ze wschodnią gościnnością, choć 
nie zawsze chlebem i solą . 
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Nigdy nie byłem na Polesiu ale spo-
tkałem i spotykam ludzi zafascyno-
wanych tą częścią dawnej Polski. 
Opowieści, legendy mówią, że kraj 
od Bugu do Dniepru był od pra-
dawnych czasów gęsto zasiedlony 
tzw. "horodyszczami" położonymi 
łańcuszkowo na ostrowiach wśród 
trzęsawisk. Przybywali tu ludzie do-
pływami Prypeci, ścieżkami wydep-
tanymi przez łosie i dziki. Miejsca 
te w pobliżu rzek i naturalnej przy-
rody pozwalały na samowystarczal-
ność ich mieszkańców. Ktokolwiek 
pisał o tych ziemiach twierdził, że 
Polesie, to kraina trudno dostępna, 
pokryta bagnami, które podobno są 
pozostałością morza opisywanego 
przez Herodota (490-425 r. p.n.e. 
).Do dziś opowiada się o tym, że 
poeta Owidiusz Nazon, wyrzuco-
ny z Rzymu osiadł na Polesiu i tam 
umarł. Jego grób, jak się przyjmu-
je, znajduje się u ujścia rzeki Cny 
do Prypeci w pobliżu miejscowo-
ści Każangródek. Jak naprawdę 
było trudno dziś powiedzieć. Idąc 
tropem ludzi którzy odwiedzili lub 
mieszkali na Polesiu można rów-
nież ulec urokowi tej przedziwnej 
ziemi. Największa w Europie kra-
ina bagien i dziko płynących rzek; 
raj dla myśliwych polujących na 
łosie, niedźwiedzie, jelenie, rysie, 
bobry i głuszce; skansen pierwot-
nej Słowiańszczyzny; kraina ty-
siąca stogów - to tylko niektóre 
z określeń jakimi opisywano Po-
lesie pierwszej połowy XX wie-
ku. Kraina która jeszcze wcale 
nie tak dawno leżała w granicach 
Rzeczypospolitej. „Polesie	 to	 za-
pomniana	 część	 naszego	 wschod-
niego	dziedzictwa.	Tak	zaczął	swój	
ciekawy	 artykuł	 Piotr	 Zychowicz	
w	 Rzeczypospolitej	 7-09-2012r.	
Pisze	on	miedzy	 innymi	„	Polesie	
uważane	 było	 bowiem	 zawsze	 za	
„największą	dziurę	Rzeczypospoli-
tej".	Region,	do	którego	nie	dotarł	
kaganek	cywilizacji,	rodzaj	Afryki	
w	centrum	Europy	Wschodniej.	(..)	
Ciągnące	 się	 setkami	 kilometrów	
dzikie	 puszcze,	 nieprzebyte	 ba-
gna.	Mrukliwy,	patrzący	spode	łba	
naród.	 Wszystko	 to	 sprawiło,	 że	
Polesie	było	i	jest	dla	Polaków	zu-
pełnie	nieznane.	Znajduje	się	poza	
granicą	naszej	świadomości	histo-
rycznej.	 Z	 tym	 większą	 radością	
należy	 więc	 powitać	 wydanie	 w	
Polsce	 pięknej	 książki	 „Na	 ścież-
kach	Polesia"	Franciszka	Wysołu-
cha.	 (…)	Wysołuch,	 potomek	 zna-
komitego	litewskiego	rodu,	urodził	
się	i	wychował	w	majątku	Pirkowi-
cze.	Choć	w	jego	domu	mówiło	się	
innym	językiem	niż	w	poleszuckich	
chatach,	 on	 także	 czuł	 się	 Pole-
szukiem.	 W	 książce	 wielokrotnie	
używa	zwrotu	„u	nas	na	Polesiu".	
Kraj	 rodzinny	 kocha	 całym	 ser-
cem.	 Z	 kart	 „Na	 ścieżkach	 Pole-
sia"	 wyziera	 wielki	 żal	 i	 tęsknota	
za	utraconą	na	rzecz	bolszewików	
ojczyzną”.	Rąkowski	Grzegorz	au-
tor	drugiego	tomu		"Smak	Kresów	
–	 Czar	 Polesia”	 napisał:	 „Znaj-
dziemy	na	tym	terenie	gigantyczne	
puszcze,	niedostępne	bagna,	skom-
plikowane labirynty wodne Prype-
ci	i	jej	dopływów,	zagubione	wśród	
lasów	 wioski,	 do	 których	 dopiero	
niedawno	 zaczęła	 docierać	 cywi-
lizacja,	 relikty	 archaicznej	 kultu-
ry	ludowej.	Polesie	to	także	spory	

szmat	 historii	 Rzeczypospolitej	 i	
jej	 najwybitniejszych	 rodów:	 Sa-
piehów,	 Radziwiłłów,	 Wiśniowiec-
kich,	pozostałości	wspaniałych	nie-
gdyś	siedzib	szlacheckich	i	zamków,	
pamiątki	 po	 naszych	 bohaterach	
narodowych,	 wybitnych	 artystach	 i	
pisarzach”.

/ Zdjęcie: "Wiki": Ryszard Kapuscinski 1997r.

Ryszard Kapuściński, polski repor-
tażysta, publicysta, poeta i foto-
graf, zwany "cesarzem reportażu", 
w wywiadzie udzielonym Barbarze 
Łupieńskiej powiedział: „ A	kiedyś	
Polesie	 było	 prawdziwą	 egzotyką.	
Mnóstwo	rzek,	kanałów,	wielkie	roz-
lewiska.	Jak	się	wsiadło	w	łódkę,	to	
nie	wysiadając,	można	 było	 dopły-
nąć	 do	 wszystkich	 oceanów.	 Pińsk	
był	połączony	systemami	wodnymi	z	
wszystkimi	oceanami	świata.	

Przez	 system	 rzek	 można	 było	 do-
płynąć	 do	 Bałtyku	 i	 z	 Bałtyku	 do	
Atlantyku	 i	 można	 było	 poprzez	
Dniepr	 dopłynąć	 do	 Morza	 Czar-
nego	 i	 z	 Morza	 Czarnego	 poprzez	
Bosfor	 do	 Morza	 Śródziemnego,	 a	
stamtąd	przez	Kanał	Sueski	do	Oce-
anu	Indyjskiego.	Z	maleńkiego	Piń-
ska	można	było	opłynąć	cały	świat.	
Kiedy	przychodziła	wiosna,	a	Pińsk	
leży	 na	 małym	 wzgórzu	 i	 dlatego	
900	 lat	 temu	 został	 tam	 osadzony,	
wokół	 wszystko	 zalewało.	 Po	 dru-
giej	stronie	Piny	rozlewisko	wyglą-
dało	 jak	morze.	Polesie	było	przed	
wojną	ulubionym	miejscem	wielkich	
etnografów,	 którzy	 przyjeżdżali	 ba-
dać	 stare	 formy	 życia	 wiejskiego	
–	 tak	 zwane	 zadrugi.	 Malaryczne	
miejsce,	ale	piękne.	To	był	europej-
ski	rezerwat	ptactwa.	(…)	O	miejscu	
mojego	urodzenia,	o	tym	Pińsku,	tak	
naprawdę	niewiele	się	pisało.	Lwów	
i	Wilno	–	wielkie	ośrodki	 intelektu-
alne	 –	 są	 dobrze	 opisane,	mają	 li-
teraturę,	 stowarzyszenia,	 archiwa,	
biblioteki.	 Myślę,	 że	 tamten	 czas	 i	
klimat	przyjaznej,	współistniejącej	i	
współpracującej	 wielokulturowości	
Pińska	wart	jest	ocalenia	we	współ-

czesnym	napiętym	 i	 zestresowanym	
świecie.	 (…)	W	małym	Pińsku	było	
pięć	 cmentarzy	 i	 po	 tych	 cmenta-
rzach	można	się	zorientować,	czym	
był	 Pińsk.	 Cmentarz	 rzymsko-kato-
licki,	 prawosławny,	 dwa	 żydowskie	
cmentarze,	 bo	 Żydzi	 pińscy	 dzielili	
się	na	dwa	ugrupowania	–	na	Żydów	
pińskich	i	Żydów	karolińskich.	Jesz-
cze	 w	 latach	 20.	 organizowała	 się	
emigracja	 do	 Palestyny	 i	 pierwsza	
generacja	 Żydów	w	 Izraelu	 to	 byli	
Żydzi	 polescy.	 Pierwszy	 prezydent	
Izraela	był	z	Pińska.	W	czasie	wojny	
ani	 jeden	 dom	w	Pińsku	 nie	 został	
zburzony,	ale	ludność	została	zdzie-
siątkowana.	 Polska	 została	 wywie-
ziona,	 rozstrzelana	albo	wyemigro-
wała,	 a	 żydowska	 wymordowana.	
(…)	 Wyjechałem	 z	 Pińska	 w	 1940	
roku.	 Przychodziło	 do	 nas	 NKWD	
i	 wiadomo	 było,	 że	 jesteśmy	 prze-
znaczeni	do	wywózki.	Mama	wzięła	
mnie	 i	 siostrę	 i	uciekliśmy	 furman-
kami,	 potem	pociągiem	do	Lwowa,	
a	 stamtąd	 do	 Przemyśla.	 Ojciec,	
oficer	 rezerwy,	 uciekł	 z	 transportu	
do	 Katynia.	 Kiedy	 wyjechaliśmy	 z	
Pińska,	 po	 raz	 pierwszy	 jechałem	
koleją,	 a	 potem	 po	 raz	 pierwszy	w	
życiu,	 kiedy	 miałem	 dziewięć	 lat,	
zobaczyłem	 tramwaj	 i	 miasto.	 Zo-
baczyłem	 w	 1940	 roku	 Warszawę.	
(…)	 Ukształtowało	 mnie	 wszystko	

to,	 co	 kształtuje	 tak	 zwanego	 czło-
wieka	kresowego.	Człowiek	kresowy	
zawsze	 i	 wszędzie	 jest	 człowiekiem	
międzykulturowym	 –	 człowiekiem	
„pomiędzy”.

		To	człowiek,	który	od	dzieciństwa,	
od	 zabawy	 na	 podwórzu,	 uczy	 się	
tego,	 że	 ludzie	 są	 różni	 i	 że	 inność	
jest	po	prostu	cechą	człowieka.	Ten,	
który	wychowuje	się	wśród	różnych	

języków	i	zachowań.	W	Pińsku	jeden	
dzieciak	 zabierał	 z	 domu	 śledzia,	
drugi	 kulebiak,	 a	 trzeci	 kawałek	
kotleta.	 Myśmy	 to	 wszystko	 razem	
zjadali	 i	 to	 był	 pierwszy	 wspólny	
stół.	Kresowość	to	otwarcie	na	inne	
kultury,	a	nawet	więcej	–	ludzie	kre-
sowi	nie	traktują	innych	kultur	jako	
innych,	 ale	 jako	 część	własnej	 kul-
tury.	 (…)	 	Wspominam	 swój	 Pińsk	
jako	bardzo	dobre	miejsce.	To	było	
miasteczko	życzliwych	ludzi	i	życzli-
wych	ulic.	Do	czasu	wybuchu	wojny	
nie	widziałem	tam	żadnego	konflik-
tu.	 Miejsce	 bez	 ostentacji,	 bez	 za-
dęcia,	miejsce	skromnych,	prostych	
ludzi.	Moi	rodzice	jako	nauczyciele	
też	 byli	 takimi	 ludźmi.	Może	 dlate-
go	dobrze	się	zawsze	potem	czułem	
w	 tak	 zwanym	 Trzecim	 Świecie,	
gdzie	 ludzi	 cechuje	 nie	 zamożność,	
ale	 gościnność,	 nie	 ostentacja,	 ale	
współpraca.	Ludzie	 żyli	na	Polesiu	
na	 skromną	 ludzką	 miarę,	 a	 Pińsk	
był	 jak	 arystotelesowska	 definicja	
miasta,	 w	 którym	 wszyscy	 się	 zna-
ją	 choćby	 z	 widzenia.	 To	wyróżnia	
miasta	kresowe,	które	stwarzały	kli-
mat	przyjaźni.	Wspomnienie	Pińska	
do wybuchu wojny to wspomnienie 
przychylnego	miejsca.	Tego	właśnie	
szukam	po	całym	świecie ”.
( ) 
Ryszard Kapuściński już więcej 

nam nie opowie ani nie 
napisze o Polesiu zmarł 
23 stycznia 2007 r. 

Zygmunt Popiel w 
opracowaniu „Polesie” 
wykazał się głęboką 
znajomością tematu i 
krainę tą opisał w bar-
dzo interesujący spo-
sób. „Polesie,	które	żyje	
w	 naszej	 świadomości,	
to	 kraj	 lasów,	 bagien,	
mokradeł.	 Jest	 to	 ob-
szar	 geograficzny,	 któ-
ry	 wbija	 się	 klinem	 od	
północy	 pomiędzy	 kra-
inę	 Litwy	 z	 mnóstwem	
jezior,	 a	Wyżynę	Biało-
ruską,	od	południa	gra-
nicząc	z	Płytą	Podolską	
i	 Wyżyną	 Wołyńską.	

Na	wschodzie	 dociera,	 przekracza-
jąc	 je	 miejscami,	 do	 koryta	 rzeki	
Dniepr,	od	Mohylewa	niemal	aż	do	
odległego	Kijowa.	Od	zachodu	jego	
granica	opiera	się	o	rzekę	Bug.	Cał-

kowita	 powierzchnia	 Polesia	 wy-
nosiła	 około	 80	 tysięcy	 kilometrów	
kwadratowych.	 Należy	 zaznaczyć,	
że	 tak	w	 okresie	 przed	 rozbiorami,	
jak	również	w	czasie	wcielenia	ziem	

polskich	w	 skład	 jednego	 z	 państw	
zaborczych	-	 imperium	rosyjskiego,	
Polesie	stanowiło	polityczną	całość	
w	granicach	jednego	państwa.	Naj-
starsze	wzmianki	dotyczące	Polesia	
znajdujemy	 w	 pracach	 Herodota,	
historyka	żyjącego	w	V	wieku	przed	
narodzeniem	 Chrystusa.	 Polesie,	
o	 którym	 pisze,	 nie	 jest	 lądem	
stałym,	 lecz	morzem,	 które	 rzeko-
mo	miało	 łączyć	Bałtyk	z	Morzem	
Czarnym.	 Nie	 są	 znane	 twórcze,	
względnie	 burzące	 kataklizmy,	
które	 przewalając	 się	 przez	 pole-
ską	 płytę	 w	 początkowym	 okresie	
paleozoicznym,	 doprowadziły	 do	
zniszczenia	 części	 granitowego	
podłoża,	 tworząc	 kotlinę	 -	 nieckę	
poleską,	Dowodem	świadczącym	o	
powyższym,	 są	 występujące	 miej-
scami	 złoża	 skał	 różowego	 i	 sza-
rego	granitu.	Działalność	lodowca	
niwelowała	 powierzchnię	 krainy.	
Niesione	materiały	skalne	zasypy-
wały	doliny,	a	topniejący	lodowiec	
gromadził	 moreny	 denne,	 piaski,	
gliny.	 W	 zrytych	 potworną	 mocą	
skałach	 podłoża	 utworzyły	 się	 w	
przeszłości	 tysiące	 jezior,	ukształ-
towując	 jednocześnie	 szerokie	
koryta	 pra-rzek.	 Najniżej	 leżąca	
płaszczyzna	 utworzona	 została	 w	
okolicach	 zbudowanego	 w	 póź-
niejszym	 okresie	 Kanału	 Królew-
skiego,	 nad	 dolnym	biegiem	 rzeki	
Ptyczy	 i	 w	 pobliżu	 ujścia	 Berezy-
ny,	 która	 wpada	 do	 Dniepru.	 W	
znacznej	 swej	 części	 Polesie	 cha-
rakteryzuje	 się	 terenem	 falistym.	
Fakt	 ten	 wykorzystywał	 człowiek,	
szukając	 dogodnych	 miejsc	 do	
osiedlenia	 się.	 Działalność	 top-
niejącego	 lodowca	 powodowało	
tworzenie	się	"	morza	poleskiego",	
które	 łączyło	 pra-Prypeć	 przez	
rzekę	Bug	z	pra-Wisłą.	Po	wiekach	
zrozumiał	 to	człowiek,	doceniając	
znaczenie	drogi	wodnej	od	Morza	
Czarnego	 do	 Bałtyku.	 Zagadki	 o	
życiu	na	 tym	 terenie	w	minionych	
epokach	 nie	 rozwiązują	milczące,	
tajemnicze	moczary,	poleskie	trzę-
sawiska.	 Należy	 przypuszczać,	 że	
pierwsi	 przedstawiciele	 rodzaju	
ludzkiego	 musieli	 pojawić	 się	 w	
zaraniu	 życia	 ludzkości.	 Na	 zie-
mi	w	 tym	 okresie	 toczyła	 się	 bez-
względna	walka	o	byt	z	siłami	na-
tury,	 potężnymi	 zwierzętami	 oraz	
kataklizmami.	 Okres	 przyszłej	
świetności	człowieka	poprzedzany	
był	 okrucieństwem,	 bezwzględno-
ścią,	egoizmem,	u	podstaw	którego	
występowała	walka	o	przetrwanie.	
Wiązało	się	to	również	z	rozwojem	
rodziny,	 szczepu,	 społeczeństwa.	
Niedostępny,	 odludny	 teren	 był	
czynnikiem	 sprzyjającym.	 Bronił	
przed	wrogiem	zewnętrznym.	Jed-
ne	 z	 pierwszych,	 historycznych	
informacji	 o	 Polesiu	 pojawiają	
się	 około	 1500	 lat	 po	 Herodocie,	
w	 pracy	 ruskiego	 kronikarza	 La-
topis-Nestora.	 Opisując	 dzieje	
Słowiańszczyzny,	wspomina	o	Po-
lesiu	 oraz	 o	 zamieszkujących	 je	
plemionach.	Polesie,	 które	 żyje	w	
naszej	świadomości,	to	kraj	lasów,	
bagien,	 mokradeł.	 Jest	 to	 obszar	
geograficzny,	 który	 wbija	 się	 kli-
nem	 od	 północy	 pomiędzy	 krainę	
Litwy	z	mnóstwem	jezior,	a	Wyżynę	
Białoruską,	od	południa	granicząc	
z	Płytą	Podolską	i	Wyżyną	Wołyń-
ską.	 Na	 wschodzie	 dociera,	 prze-
kraczając	 je	miejscami,	do	koryta	

Polesie skansen pierwotnej Słowiańszczyzny
Bogusław Szarwiło
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rzeki	Dniepr,	od	Mohylewa	niemal	
aż	 do	 odległego	 Kijowa.	 Od	 za-
chodu	 jego	 granica	 opiera	 się	 o	
rzekę	 Bug.	 Całkowita	 powierzch-
nia	Polesia	wynosiła	około	80	 ty-
sięcy	 kilometrów	 kwadratowych.	
Należy	 zaznaczyć,	 że	 tak	 w	 okre-
sie	 przed	 rozbiorami,	 jak	 również	
w	 czasie	 wcielenia	 ziem	 polskich	
w	 skład	 jednego	 z	 państw	 zabor-
czych	-	imperium	rosyjskiego,	Po-
lesie	 stanowiło	 polityczną	 całość	
w	 granicach	 jednego	 państwa.	
Najstarsze	 wzmianki	 dotyczące	
Polesia	 znajdujemy	 w	 pracach	
Herodota,	historyka	żyjącego	w	V	
wieku	przed	narodzeniem	Chrystu-
sa.	Polesie,	o	którym	pisze,	nie	jest	
lądem	 stałym,	 lecz	morzem,	 które	
rzekomo	miało	łączyć	Bałtyk	z	Mo-
rzem	Czarnym.	Nie	są	znane	twór-
cze,	względnie	burzące	kataklizmy,	
które	 przewalając	 się	 przez	 pole-
ską	 płytę	 w	 początkowym	 okresie	
paleozoicznym,	 doprowadziły	 do	
zniszczenia	 części	 granitowego	
podłoża,	 tworząc	 kotlinę	 -	 nieckę	
poleską,	Dowodem	świadczącym	o	
powyższym,	 są	 występujące	 miej-
scami	 złoża	 skał	 różowego	 i	 sza-
rego	granitu.	Działalność	lodowca	
niwelowała	 powierzchnię	 krainy.	
Niesione	materiały	skalne	zasypy-
wały	doliny,	a	topniejący	lodowiec	
gromadził	 moreny	 denne,	 piaski,	
gliny.	 W	 zrytych	 potworną	 mocą	
skałach	 podłoża	 utworzyły	 się	 w	
przeszłości	 tysiące	 jezior,	ukształ-
towując	 jednocześnie	 szerokie	
koryta	 pra-rzek.	 Najniżej	 leżąca	
płaszczyzna	 utworzona	 została	 w	
okolicach	 zbudowanego	 w	 póź-
niejszym	 okresie	 Kanału	 Królew-
skiego,	 nad	 dolnym	biegiem	 rzeki	
Ptyczy	 i	 w	 pobliżu	 ujścia	 Berezy-
ny,	 która	 wpada	 do	 Dniepru.	 W	
znacznej	 swej	 części	 Polesie	 cha-
rakteryzuje	 się	 terenem	 falistym.	
Fakt	 ten	 wykorzystywał	 człowiek,	
szukając	 dogodnych	 miejsc	 do	
osiedlenia	 się.	 Działalność	 top-
niejącego	 lodowca	 powodowało	
tworzenie	się	"	morza	poleskiego",	
które	 łączyło	 pra-Prypeć	 przez	
rzekę	Bug	z	pra-Wisłą.	Po	wiekach	
zrozumiał	 to	człowiek,	doceniając	
znaczenie	drogi	wodnej	od	Morza	
Czarnego	 do	 Bałtyku.	 Zagadki	 o	
życiu	na	 tym	 terenie	w	minionych	
epokach	 nie	 rozwiązują	milczące,	
tajemnicze	moczary,	poleskie	trzę-
sawiska.	 Należy	 przypuszczać,	 że	
pierwsi	 przedstawiciele	 rodzaju	
ludzkiego	 musieli	 pojawić	 się	 w	
zaraniu	 życia	 ludzkości.	 Na	 zie-
mi	w	 tym	 okresie	 toczyła	 się	 bez-
względna	walka	o	byt	z	siłami	na-
tury,	 potężnymi	 zwierzętami	 oraz	
kataklizmami.	 Okres	 przyszłej	
świetności	człowieka	poprzedzany	
był	 okrucieństwem,	 bezwzględno-
ścią,	egoizmem,	u	podstaw	którego	
występowała	walka	o	przetrwanie.	
Wiązało	się	to	również	z	rozwojem	
rodziny,	 szczepu,	 społeczeństwa.	
Niedostępny,	 odludny	 teren	 był	
czynnikiem	 sprzyjającym.	 Bronił	
przed	wrogiem	zewnętrznym.	Jed-
ne	 z	 pierwszych,	 historycznych	
informacji	 o	 Polesiu	 pojawiają	
się	 około	 1500	 lat	 po	 Herodocie,	
w	 pracy	 ruskiego	 kronikarza	 La-
topis-Nestora.	 Opisując	 dzieje	
Słowiańszczyzny,	wspomina	o	Po-
lesiu	 oraz	 o	 zamieszkujących	 je	
plemionach.	 Późniejsze	 badania	
geograficzne	i	antropologiczne	in-
formują,	że	w	okresie	pomiędzy	V	i	
VII	wiekiem	Polesie	było	zamiesz-
kane	głównie	 przez	 trzy	 plemiona	
słowiańskie,	 osiadłe	 w	 dorzeczu	
Prypeci.	 Było	 to	 plemię	 Drego-
wiczan,	 którego	 nazwa	 wywodzi	

się	 od	 starosłowiańskiego	 słowa	
"dreg"	-	bagno.	Łączyło	 je	bliskie	
pokrewieństwo	 z	 Krzywiczanami,	
z	 których	 być	może	wywodzili	 się	
późniejsi	 Poleszucy.	 Sąsiadowali	
oni	z	osiadłymi	od	południa	Pola-
nami	i	Drewlanami	(starosłowiań-
skie	 słowo	 "darevo"	 =	 drewno).	
Przedstawione	 wyżej	 uwarunko-
wania	 powodowały,	 iż	 Polesie	
przez	 długie	 wieki	 było	 samowy-
starczalną,	 bagienną	 wyspą,	 od-
ciętą	od	świata	zewnętrznego	kra-
iną.	 Brak	 zagrożenia,	 szczególnie	
ze	strony	człowieka,	sprzyjał	życiu	
zwierzyny.	Na	bagnach	i	w	lasach	
żyły	 łosie,	 jelenie,	 rysie,	 bobry.	
Obfitość	ryb	w	jeziorach	i	rzekach	
zapewniała	 pożywienie	 licznym	
gatunkom	 ptactwa,	 jak	 głuszce,	
puchacze,	kaczki,	łabędzie,	czaple	
i	czarne	bociany.	Rodowód	nazwy	
"Polesie"	 do	 dziś	 wzbudza	 spory.	
Miała	 ona	 określać	 kraj	 lasów,	
względnie,	 jak	 twierdzą	 niektó-
rzy,	 obszar	 bagienno-leśny,	 leżą-
cy	 za	 pasmem	 prawdziwych	 bo-
rów.	 Istnieje	 również	 twierdzenie,	
iż	 człowiek	 w	 swojej	 walce	 o	 byt	
wytrzebił	 wysokopienne	 olbrzymy	
niedostępnych	puszcz	i	osiedlił	się	
"na	polesiu"

http://www.polesie.polinfo.net/
index.php?option=com_conten-
t&view=article&id=27&Itemi-
d=32&showall=1

Raisa Dąbrowska z Otwocka w 
swoich wspomnieniach napisała; 
„Jestem	Poleszuczką	z	dziada	pra-
dziada,	a	moje	 rodzinne	 strony	 to	
okolice powiatu Janowa Poleskie-
go,	 obecnie	 przemianowanego	 na	
Iwanowo.	 Los	 tak	 zrządził	 naszą	
rodziną,	 że	 okrutna	 druga	 wojna	
światowa	 spowodowała	 rozstanie	
się	 z	 Polesiem.	 Byłam	 wtedy	 do-
piero	 podlotkiem,	 ale	 tę	 rodzinną	
Ziemię	 wspominam	 do	 dzisiaj	 z	
nostalgią.	(…)		Zostałam	całkowi-
cie	 pochłonięta	 wspomnieniami	 z	
dzieciństwa,	a	zamglone	odległymi	
latami	obrazy	naszego	domu	i	jego	
otoczenia	 stały	 się	 znowu	wyrazi-
ste.	 Teraz	 myśli	 moje	 powracają	
ciągle	do	naszej	kochanej	chatyn-
ki,	gdzie	często	siadywałam	na	jej	
progu,	 wygrzewając	 się	 w	 poran-
nym	słoneczku.

 
	Na	rabatkach	przy	domu	brzęczały	
pszczуłki	 zbierając	 nektar	 z	 kwia-
tów,	 na	 drzewach	 śpiewały	 ptasz-
ki,	 a	 rosnące	 przy	 naszym	 domu	
kwitnące	 bzy	 i	 kaliny	 cudownie	
pachniały.	Myśli	moje	 lecą	 też	do	
niewielkiej	rzeczki	płynącej	w	po-
bliżu	naszej	zagrody.	Ja	i	moje	ro-
dzeństwo	latem	codziennie	kąpali-
śmy	 się	 w	 jej	 nagrzanej	 słonkiem	
wodzie.	Brzegi	tej	rzeczki	porasta-
ły	miękką	 trawką	 i	 niezapominaj-
kami,	 zwane	 u	 nas	 niezabudkami.	
Rуsł	też	tatarak,	ktуrym	na	Zielone	
Świątki	 upiększaliśmy	 nasz	 dom.	

Pomiędzy	 tą	 rzeczką	 i	 naszą	 za-
grodą	 rosły	 dorodne	 olchy,	 gdyż	
wiosną	 teren	 ten	 był	 mocno	 pod-
mokły.	 Z	 drugiej	 strony	 zagrody	
znajdowało	się	spore	wodne	oczko	
otoczone	 dużymi	 wierzbami.	 Każ-
dego wiosennego pogodnego wie-
czoru,	płynął	stamtąd	żabi	rechot,	
ale	 dla	 nas	 dzieci	 był	 to	 piękny	
żabi	chуr.	Latem	ja	i	moje	rodzeń-
stwo	 często	 bawiliśmy	 się	 na	 tej	
sadzawce	 ochlapując	 wzajemnie	
wodą,	 a	 zimą	 jeździliśmy	 po	 niej	
na	drewnianych	łyżwach.	Za	naszą	
wioską	rуsł	sosnowy	las,	w	którym	
zbieraliśmy	 dorodne	 borowiki	 i	
inne	 grzyby.	 Ten	 las	 i	 naszą	 wio-
skę	 przecinały	 tory	 wąskotorowej	
kolejki,	biegnącej	z	Janowa	Pole-
skiego	do	Kamienia	Koszyrskiego.	
Kiedy	 usłyszeliśmy	 gwizdanie	 ja-
dącej	jeszcze	przez	las	kolejki	bie-
gliśmy	w	 stronę	 torów,	aby	przyj-
rzeć	się	parowozowi	i	wagonikom.	
Parę	 lat	 temu	 odwiedziłam	 moją	
rodzinną	wioskę	 i	w	 ogóle	 jej	 nie	
poznałam.	To	było	dla	mnie	bardzo	
przykre.	Naszego	domu	nie	ma,	na	
jego	 miejscu	 stoi	 inny.	 Po	 rzecz-
ce	płynącej	obok	naszej	zagrody	i	
stawie	 nie	 zostało	 nawet	 śladu,	 a	
rosnące	 nad	 nimi	 olchy	 i	wierzby	
znikły.	Torów	wąskotorowej	kolej-
ki	też	nie	ma,	a	wieś	rozrosła	się	w	
dużą	osadę	i	jest	zabudowana	no-
wymi	domami.	Zniknął	całkowicie	
wizerunek	mojej	rodzinnej	wioski,	
ocalała	tylko	jej	nazwa.	Jednak	w	
mojej	duszy	pozostał	obraz	tej	Ma-
łej	Ojczyzny	taki,	jaką	ona	była	w	
dawnych latach mego cudownego 
dzieciństwa. 
(ht tp: / /baranowicze.bloog.pl /
id,330738186,title,Wspomnienia-
-z-Polesia,index.html ) 

 Bardzo ciekawy obraz tej krainy  
znajdziemy u Zdzisława Skro-
ka  w artykule „Polskie Polesie 
umarło”.	W	okresie	międzywojen-
nym	 Polesie	 obok	 Huculszczyzny	
uchodziło	 	 za	 najbardziej	 egzo-
tyczną	ale	 też	 najbardziej	 zacofa-
ną	część	kraju.(…)		Dla	wykształ-
conego biologa i utalentowanego 
reportażysty	 wileńskiego	 Józefa	
Mackiewicza	 Polesie	 było	 polską	
Amazonią,	obszarem	bagien	 i	roj-
stów	(„Bunt	rojstów”	to	tytuł	tomu	
owych	reportaży)	nie	spotykanych	
nigdzie	 indziej	 w	 Europie,	 zasie-
dlonym	przez	lud	egzotyczny,	pra-
cowity,	samowystarczalny.	Miejsce	
w	którym	jeszcze	w	XX	wieku	żyją	
ludzie	bez	kontaktu	ze	światem	i	o	
których	 świat	 też	nic	nie	wie	 (po-
szukiwanie	legendarnej	wsi	Mitry-
cze	 to	 temat	 jednego	 z	 reportaży.
(…)	Józef	Obrębski	wybitny	etno-
graf	i	antropolog,	uczeń	Malinow-
skiego,	 autor	 najobszerniejszych	
studiów	 na	 kulturą	 archaiczną	 i	
współczesną	 ludu	 poleskiego,	 au-
tor	 „Polesia	 archaicznego”,	 na-
zwał	 Polesie	 –	 idąc	 za	 swym	mi-
strzem	 –	 Polskimi	 Triobrandami,	
krainą	 gdzie	 przetrwały	 archa-
iczne	 rudymenta	 Słowiańszczyzny	
sięgające	czasów	ich	pierwotnych	
mieszkańców	 -	 Dregowiczów	 bio-
rących	 swą	 nazwę	 od	 starosło-
wiańskiego	 słowa	 dreg	 oznacza-
jącego	bagno.(…)	Ludzie	 tutejsi	z	
poleskich	 bagien	 czyli	 –	 Poleszu-
cy,	 lud	 mówiący	 własną	 gwarą,	
przestrzegający	własnych	obycza-
jów,	 kultywujący	 własną	 religię,	
która	 choć	 zbudowana	 na	 chrze-
ścijańskim	 szkielecie	 skupiona	
była	przede	wszystkim	na	ściganiu	
i	 gnębieniu	 złośliwych	 i	 szkodli-
wych	dla	ludzi	czartów	zamieszku-
jących	nieprzebyte	bagniska.	

 
To	 ta	 grupa	 wzbudzała	 największe	
zainteresowanie	 etnografów,	 repor-
tażystów,	 fotografików	 szukających	
egzotycznych	tematów,	czy	zwykłych,	
wakacyjnych	turystów.	Michał	Mar-
czak	 w	 „Przewodniku	 po	 Polesiu”	
(Brześć	1935)	tak	ich	charakteryzo-
wał:	 „lud	 tu	 spokojny,	 nieskory	 do	
wybuchów,	rozważny,	konserwatyw-
ny,	nieufny	i	wszelkiej	nowości	nie-
chętny.	Nie	odznacza	się	pracowito-
ścią	ponad	potrzebę.	Uznaje	 swoją	
i	 najbliższych	 własność,	 na	 cudze	
chciwy	lecz	bez	stosowania	przemo-
cy”.	(…)	Skąd	wzięli	się	na	Polesiu	
Polacy?	 Pewna	 ich	 część	 przybyła	
tu po ustanowieniu granic ryskich 
jako	 pracownicy	 administracji,	
przemysłu,	 handlu,	 funkcjonariusze	
policji,	marynarze	 Flotylli	 Pińskiej	
i	żołnierze	KOP-u.	Liczniejszą	gru-
pę	stanowili	Polacy	mieszkający	od	
dawna	na	Pińszczyźnie,	w	miastach,	
trudniący	się	rzemiosłem	i	wolnymi	
zawodami.	Najliczniejszą	grupę	sta-
nowili	 jednak	 Polacy	 mieszkający	
na	 wsi,	 utrzymujący	 się	 z	 hodowli	
zwierząt,	 uprawy	 roli	 i	 rybołów-
stwa,	żyjący	więc	w	ten	sam	sposób	
jak	 poleski	 „tutejszy”	 chłop	 i	 mó-
wiący	 zazwyczaj	 tym	 samym	 co	 on	
językiem,	wyznający	tę	samą	prawo-
sławną	 religię,	 ale	mający	 świado-
mość	 swej	odrębności	 i	 związane	 z	
tym	poczucie	wyższości.

	 	 Uważali	 się	 bowiem	 za	 polską	
szlachtę,	 pielęgnowali	 własne	 tra-
dycje,	 nosili	 polskie	 nazwiska	 i	 na	
różne	 sposoby	 (elementy	 stroju,	
świąteczne	zwyczaje,	odrębne	kwa-
tery	 na	 cmentarzach)	 starali	 się	 tę	
odrębność	manifestować	i	pielęgno-
wać.	 Nie	 ulega	 też	 wątpliwości,	 że	
na	tereny	Polesia	przybyli	z	zacho-
du,	z	rdzennych	ziem	Polski,	przede	
wszystkim	 z	 Mazowsza,	 na	 którym	
drobnej	 szlachty	 było	 najwięcej	 i	
panował	 głód	 ziemi.	 Przechowy-
wana	tradycja	głosiła,	że	organiza-
torką	 wielkiej	 akcji	 kolonizacyjnej	
Pińszczyzny	 była	 królowa	 Bona,	
żona	Zygmunta	Starego,	która	miała	
tu	wielkie	 ale	 prawie	 bezludne	 do-

bra.	Zapewne	jednak	młodzi	przed-
stawiciele	 szybko	 mnożących	 się	
szlacheckich	rodów	z	Mazowsza	po-
jawiali	się	tu	już	wcześniej,	głównie	
jako	adepci	tzw.	przemysłów	leśnych	
–	 karczownicy,	 drwale,	 flisacy,	wy-
twórcy	 węgla	 drzewnego,	 smoły	 i	
potażu.	 Zajęcia	 te	 były	 dochodowe	
ale	powodowały	szybką	dewastację	
lasów	a	gdy	 lasy	 znikły	 smolarzom	
i	 węglarzom	 nie	 pozostawało	 nic	
innego	 jak	 zająć	 się	 rolnictwem	 i	
hodowlą.	 Z	 czasem	 też	 ich	 leśne	
osady	przemieniły	się	w	ludne	wio-
ski	a	naturalny	przyrost	sprawił,	że	
indywidualne	pola	stawały	się	coraz	
mniejsze.	 Stawali	 się	 coraz	 ubożsi,	
niektórzy	 zaciągali	 się	 do	 wojska	
albo	 emigrowali	 w	 poszukiwaniu	
lepszego	 życia.	 	 Aż	 przyszedł	 kres	
Rzeczpospolitej	 a	 wkrótce	 też	 na-
stąpiły	carskie	represje.	Najbardziej	
dotkliwą	 okazała	 się	 zarządzona	w	
1836	 i	 kontynuowana	 przez	 dzie-
sięciolecia	weryfikacja	szlachectwa	
przez	 powołany	 specjalnie	 w	 tym	
celu	 carski	 Urząd	 Heroldii.	 Skom-
plikowane	procedury,	żądania	doku-
mentów	i	wypisów,	wysokie	opłaty	i	
jeszcze	wyższe	łapówki	dla	carskich	
urzędników	 sprawiły,	 że	 tylko	 nie-
liczni	 z	 drobnej	 poleskiej	 szlachty	
zdobyli	 oficjalny	 cenzus	 szlachec-
twa.	 Pozostałych	 uznano	 za	 jedno-
dworców	 czyli	 chłopów	 zachowali	

wolność	osobistą,	prawo	do	mająt-
ku	ale	można	 	było	 ich	np.	wcielać	
do	 armii	 na	 20	 lat	 albo	 wysiedlać	
do	 innych	 obszarów	 imperium.	 Na	
szczęście	nie	 zdarzało	 się	 to	 często	
bo	zagubieni	pośród	błot	i	bezdroży	
nie	 często	 skupiali	 uwagę	 urzędni-
ków.	 Izolacja	 ta	 nie	wychodziła	 im	
jednak	 na	 dobre,	 stawali	 się	 coraz	
bardziej	 zacofani	 i	 oddzieleni	 od	
świata.	 Takimi	 ujrzał	 ich,	 polskich	
szlachciców,	Józef	Ignacy	Kraszew-
ski	 przemierzający	 wkrótce	 po	 po-
wstaniu	 listopadowym	Pińszczyznę.	
W	wydanych	w	Wilnie	w	1840	roku	
„Wspomnieniach	 Wołynia,	 Polesia	
i	 Litwy”,	 opisał	 wizytę	 w	 zaścian-
ku	Serniki	położonym	na	południo-

http://www.polesie.polinfo.net/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=32&showall=1
http://www.polesie.polinfo.net/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=32&showall=1
http://www.polesie.polinfo.net/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=32&showall=1
http://www.polesie.polinfo.net/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=32&showall=1
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wym	skraju	Polesia	(dziś	na	terenie	
Ukrainy),	 nad	 Stubłą	 dopływem	
Styru.	 „Osada	 ta	 –	 pisał	 –	 licząca	
240	dymów	(zagród	–	Z.S.)	 szlach-
ty	 zatrudniającej	 się	 rolnictwem,	
najmem	 robót	 gospodarskich	 itp.	
,	 siedzi	 u	 samego	 brzegu	 rzeczki.	
Wioska	pana	Skirmunta	 (posiadacz	
znacznych	 dóbr	 na	 Pańszczyźnie	 –	
Z.S.)	 za	 mostem,	 przedzielona	 od	
niej	rzeką,	jest	porządnie	pod	sznur	
zbudowana,	a	nawet	nieco	wykwint-
nie;	 osada	 zaś	 szlachecka	 nie	 ma	
prawie	ulic,	każdy	w	niej	mieszka	i	
buduje	się	gdzie	chce,	na	swoim	za-
gonie,	każda	obórka	w	inną	się	stro-
nę	obraca,	każdy	dom	gdzie	indziej	
patrzy,	każdy	dziedziniec	w	inny	bok	
się	otwiera,	prawdziwy	obraz	nieła-
du	 i	 swobody	 szlacheckiej.	 Wśród	
tego	 kafarnum	 (bałaganu	 –	 Z.S.)	
budowli	włóczą	się	postacie	podob-
ne	wieśniakom	z	ubioru	a	czasem	i	
twarzą,	kobiety	bose,	 żółte,	chude,	
dzieci	pół	nagie	–	to	wszystko	–	pa-
nowie	szlachta!	/.../	Rządzą	tu	Pan	
i	 Żyd	 –	 karczmarz.	 Te	 karczmy	 są	
tu	 dla	 szlachty	 czym	 dawniej	 były	
w	miastach	ratusz	i	rady	a	arenda-
rze	mogą	się	nazywać	wielkorząd-
cami	 tej	osady	bo	bez	nich	nic	 się	
nie	dzieje.	Jak	przy	wynajmie	łodzi.	
/.../	Szlachta	sama	nie	najmuje	czó-
łen	 swoich	 i	 siebie	 bez	 arendarza	
wszechwładnego	 Łachmana.	 On	
ich	 godzi,	 kłóci,	 najmuje	 i	 połowę	
najmu	sobie	bierze.	Żyd	tutaj	to	jest	
osoba	 wszystko	 mogąca,	 wszyst-
ko	 znacząca,	 a	 panowie	 szlachta,	
mimo	całej	swej	dumy,	słuchają	go	
jak	 pana.	 Łachman	 każe	 iść,	 idą,	
każde	nie	iść,	nie	pójdą,	swata	ich,	
żeni,	godzi,	kłóci,	bogaci	i	obdziera	
–	słowem	jego	to	kraj	i	zawojowana	
prowincja,	on	z	tej	strony	Stubła	a	z	
drugiej	p.	Skirmunt	jednakowo	pa-
nują”.	 Obok	 jawnego	 świadectwa	
zubożenia	i	zapyziałości	sernickie-

go	 zaścianka,	 w	 relacji	 Kraszew-
skiego	warto	zwrócić	uwagę	na	ów	
pozorny	bałagan	w	zabudowie	wsi	
przeciwstawiany	wiosce	 sąsiedniej	
zamieszkiwanej	przez	chłopów	pra-
cujących	 w	 folwarku	 Skirmuntów.	
Otóż	taki	właśnie	rodzaj	rozplano-
wania	 osiedla,	 luźny,	 rozrzucony	
wokół	 rozległego	 centralnego	 pla-
cu,	 otoczony	 jeszcze	 luźniejszym	
wianuszkiem	 kolonijek	 i	 przysiół-
ków,	 był	 nie	 tylko	 jak	 najbardziej	
charakterystyczny	 dla	 zabudowy	
szlacheckich	 zaścianków	 ale	 też	
stanowił	 widomy	 wyraz	 najważ-
niejszego	klejnotu	szlachty	–	 indy-
widualnej	 wolności,	 swobody	 go-
spodarowania	na	własnym	zagonie	
przy	równoczesnym	poczuciu	silnej	
więzi	 z	 rodzimą	 wspólnota	 „pa-
nów	braci”	czego	wyrazem	był	ów	
centralny	 placyk,	miejsce	 spotkań,	
narad	i	festynów.		Był	też	wyrazem	
odrębności	 wobec	 pogardzanych	
„mużyków”	 chłopów	 w	 tamtych	
czasach	 jeszcze	 pańszczyźnianych,	
całkowicie	zdanych	na	łaskę	na	ła-
skę	pana,	 	nie	potrzebujących	pla-
cu	 zgromadzeń,	 będący	 natomiast	
pod	 nieustanną	 kontrolą	 pańskich	
oficjalistów	 czemu	 służyć	 miała	
również	 uporządkowana,	 łatwa	
do	 lustracji,	 zabudowa.	 Nie	 tylko	
zresztą	 w	 tym	 zakresie	 zaścianki	
szlacheckie	 odróżniały	 się	 od	 wsi	
chłopskich.	 Istotne	 też	 były	 inne	
szczegóły.	 „Przy	 całym	 ubóstwie	
szlachty	–	pisze	Kraszewski	–	jest	u	
nich	jednak	rodzaj	dumy,	który	ich	
od	 chłopów	 odróżnia,	 krój	 nawet	
ubioru	mają	odmienny,	wprawdzie	
siermięgi	sernickich	są	białe	 jak	u	
chłopów	 ale	mają	 kształt	 niby	 ka-
pot,	 kołnierze	małe	 innym	 krojem,	
pasy	 nie	 czerwone,	 ale	 czarne,	 na	
nogach	 łapcie	 takież	 	 jakie	 noszą	
wieśniacy,	 lecz	 przy	 nich	 często	
rzemyki	zastępują	sznury”.										W	

takiej	 ubogiej	 kondycji,	 zdani	 na	
łaskę	 żydowskich	 faktorów,	 zagu-
bieni	 pośród	 bagien,	 rozlewisk	 i	
mrocznych	 lasów	dotrwali	 zaścian-
kowi	szlachcice	do	upadku	caratu	i	
powstania	 z	 kolan	 Rzeczpospolitej.	
Warto	 zauważyć,	 że	 to	 właśnie	 su-
rowe	 warunki	 naturalne	 sprzyjały	
przetrwaniu	 drobnej	 szlachty	 na	
Polesiu.
http://www.kresy.pl/publicystyka-
,reportaze?zobacz/polskie-polesie-
-umarlo
 

Zamiast zakończenia zacytuję 
Krzysztofa Wojciechowskiego któ-
ry w recenzji albumu Krzysztofa 
Hejke „Polesie” napisał między in-
nymi, że:	 	choć	kraina	to	bagnista,	
dzika	i	o	mało	urodzajnych	glebach,	
urodziła	 albo	 wykarmiła	 już	 nie-
jednego	 wielkiego	 pisarza.	 Bo	 to	 i	
Wańkowicza	i	Kieniewicza,	Rodzie-
wiczównę	i	Orzeszkową,	Niemcewi-
cza,	Kraszewskiego	i	Kapuścińskie-
go.	Przeto	i	stronic	o	tej	europejskiej	
Amazonii	zapisano	stosy.	Przyroda	i	
oryginalność	 kulturowa	 ściągała	
na	te	tereny	badaczy	(jak	Jerzy	Ob-

rębski)	 czy	 malarzy	 i	 fotografików,	
od	 Napoleona	 Ordy	 począwszy,	
poprzez	 Leona	 Wyczółkowskiego,	
Zofię	Chomętowską,	a	na	…Krzysz-
tofie	 Hejke	 skończywszy.	 Ale	 to	 na	
razie	 tylko,	 bo	 pewien	 jestem,	 że	
nie	 jedno	 jeszcze	 pióro	 łamać	 się	
będzie	 nad	 opisywaniem	 piękności	
tej bagiennej krainy i nie jedna ani 
nawet	 tysiąc	 „kliszy”	 zostanie	 zu-
żytych	 na	 tegoż	 piękna	 utrwalanie.	
Każdy	z	fascynatów	Polesia	„zaska-
kiwał”	 je	 w	 innym	 czasie,	 warun-
kach	 i	 utrwalał	 zostawiając	 piętno	

własnego	 spojrzenia,	 cząstkę	 sie-
bie.	Napoleon	Orda	rysując	piękne	
grafiki	poleskich	miast	i	rezydencji,	
Józef	 Ignacy	 Kraszewski	 opisując	
sobie	 charakterystycznym	 barw-
nym	 i	 dowcipnym	 językiem	 całą	
poleską	 rzeczywistość	 od	 dróg	 po	
specyficzny	mentalny	 typ	Pińczuka,	
Ossendowski	 „malował”	 słowem	
cudną	poleską	przyrodę,	jednak	za-
chwyt	ów	co	i	raz	przerywał	odgłos	
śmiercionośnego,	myśliwskiego	wy-
strzału,	 Obrębski	 pozostawił	 swoje	
unikatowe badania etnosocjolo-
giczne,	 w	 powieściach	 Piaseckiego	

czai	 się	 ukryty	 sowiecki	 szpieg	 czy	
pogranicznik.	A	czym	zaskakuje	Hej-
ke?	Niech	 sam	 „opowie”:	 „To	 tam	
w	 bagiennych	 ostępach	 zobaczyłem	
po	 raz	 pierwszy	 kłody	 z	 pszczoła-
mi...	 Tam	 właśnie	 na	 piaszczystych	
duktach	 stara	 szlachcianka	 herbu	
Hippocentaurus,	 prowadząc	 mnie,	
pochylała	się	co	chwilę,	sprzątała	le-
żące	gałązki,	czyszcząc	drogę	niczym	
dywan	czekający	na	nieznanego	do-
stojnika.	 W	 tych	 zagrodach	 gościła	
mnie	 często	 wieloletnia	 samotność	
i	polskie	 łzy	wzruszenia.	Bywało,	że	
dom	witał	 zapachem	 chleba	 z	mąki	
gryczanej	 i	 dzielił	 się	 prastarym	
przepisem	 na	 pranie	 koszuli	 w	 po-
piele	ugniatanym	nogami...	To	tu,	w	
zaściankach	szlacheckich	przetrwała	
świadomość	 lepszego	 pochodzenia,	
mimo	to	że	mało	kto	potrafi	dziś	przy-
wołać	 swoje	 zawołanie	 lub	 określić	
herb...	 Tylko	 tu,	 na	 Polesiu	 widzia-
łem	najbardziej	urokliwe,	zapomnia-
ne	cmentarze,	ozdobione	drewniany-
mi	 krzyżami,	 niepomne	 komu	 los	 je	
przeznaczył”.	
Na	 stronie	 tytułowej	 książki	 Autor	
zamieszcza	bardzo	ważne	przesłanie:	
„By ta kraina przetrwała do czasu, 
bym z synem mógł ją przemierzyć 
raz jeszcze”.	I	oby	przetrwała...  
http://www.kresy.pl/?zobacz/polesie-

Prezentowane p/w zdjęcia pochodzą 
z kolekcji  Józefa Szymańczyka, 
który urodził się w Kosowie Po-
leskim w roku 1909. Mając 15 lat 
zaczął uczyć się fotografować i już 
po trzech latach założył w rodzinnej 
miejscowości własny zakład. Cały 
zbiór zdjęć znajduje się w Muzeum 
Regionalnego w Kutnie.

http://www.polesie.polinfo.net/in-
dex.php?option=com_content&vie-
w=article&id=61&Itemid=29

Redakcja
Przez wiele lat w PRL-u Kresowianie 
w dzień 1 listopada z daleka patrzyli 
na rozświetlone cmentarze na nowej 
ziemi. Groby rodzinne pozostały na 
wschodzie tam gdzie kiedyś była Pol-
ska i ich rodzinne domy. Zdarzały się 
przypadki, że ich bliscy umierali na 
tzw. poniemieckiej ziemi i z musu 
byli chowani wśród obcych. Dzień 
Wszystkich Świętych przez wiele lat 
ograniczał się więc w środowiskach 
kresowych do modlitwy i wspo-
mnień. Prawdziwe odzyskanie wol-
ności przez nasz kraj i zmiany ustrojo-
we w Europie Wschodniej pozwoliły 
wielu osobom na odwiedziny grobów 
bliskich w nowych już państwach po-
wstałych na terenach dawnych Kre-
sów II RP. W większości odwiedziny 
te są kontynuowane i polskie cmenta-
rze na wschodzie powoli również roz-
świetlają się w święto zmarłych. Jed-
nak jest bardzo wiele osób które nawet 
nie mają pojęcia gdzie pochowano ( 
zakopano!) ich bliskich. Tym osobom 
pozostają nadal tylko wspomnienia. 
Czytając relacje takich osób możemy 
spotkać takie zapisy jak cytowany „ 
idę do lasu, palę świeczkę i płaczę”. 
Komentarz w takich przypadkach jest 
zbędny, a jest ich nadal bardzo wie-
lu. Kresowianie to ludzie uczuciowi 
i bardzo związani z tradycją o czym 
można się przekonać czytając właśnie 
opisy dawnych obrzędów związanych 

zarówno z pochówkiem jak i samym 
Świętem Zmarłych. W obecnym nu-
merze polecamy artykuł „Obrzędy 
pogrzebowe w Wicyniu- kresowej 
wsi podolskiej” autorstwa dr. Krzysz-
tofa Szczura i niżej zaprezentowane 
opracowanie mgr.  Agnieszki Kapłon. 
Tak było i jest nadal, że 1 i 2 dzień 
listopada to święta przeznaczone 
zmarłym. W dni poprzedzające świę-
to zmarłych zbierają się rzesze ludzi 
i przystępują, najpierw do sprzątania 
grobów swych najbliższych potem do 
przystrajania ich bukietami kwiatów - 
żywych i sztucznych, wieńcami i pło-
nącymi świeczkami. Ostatnią częścią 
tego "bratania się ze zmarłymi" jest 
złożenie im czci w postaci modlitwy 
i zapalonego znicza.  Uroczystość 
Wszystkich Zmarłych to jedyny dzień 
w roku, gdy nikogo nie dziwi długie 
przesiadywanie na cmentarzu. Jest to 
święto dusz zbawionych: świętych 
wyniesionych na ołtarze, jak i dusz 
nikomu nie znanych. Dzień Zaduszny 
jest zaś momentem licznych modłów 
i nabożeństw w intencji wszystkich 
zmarłych, zwłaszcza zaś dusz, które 
zostały skazane na pokutę czyśćcową. 
Na Kresach jeszcze przed II wojną 
światową chowano ludzi w zwykłych 
pojedynczych grobach, w czasie i już 
po wojnie liczba zmarłych diametral-
nie wzrosła - nie było więc możliwo-
ści by wszystkich chować osobno. 
Cmentarze wiejskie, podmiejskie 
jak i wielkomiejskie z czasem uległy 
poszerzeniu, z upływem lat zaczę-

to grzebać ludzi w grobowcach oraz 
piętrowo. Do tej pory jednak stawia-
no nagrobki w postaci drewnianych 
lub żeliwnych, kamiennych krzyży 
połączonych z obramowaniem. Tak 
oto wspomina owe dni jedna z infor-
matorek: "Tak w Rosyi jak nie było 
świąt, ale to, to uznawali". Po czym 
ciągnie dalej: "Był u nas taki jeden, 
co przynosił mamie jeść. Wróble po-
zjadały, a on się tak jej pytał: smako-
wało ci mamo, jutro ci też przyniosę. 
Zawsze nosił jej jeść. A u nas taki 
Władziu był to mamie na Wielganoc 
- zaniósł jajko, kawałeczek jakiegoś 
mięsa, jajkiem się z mamą podzielił". 
To wskazuje na silnie zakorzenioną 
niegdyś wiarę w pradawne obrzędy 
zaduszkowe. Celebrowane w prze-
szłości przez przedchrześcijańskich 
słowian. Szczególnie honorowany był 
pierwszy listopad, był to i jest dzień 
wolny od pracy, w którym odprawia 
się msze nie tylko w kościele, ale rów-
nież na cmentarzu. Po mszy żałobnej, 
po skończonym kazaniu - ksiądz wraz 
z wiernymi udaje się na cmentarz. Tu 
formuje się procesja, która obchodzi 
wszystkie groby, jednocząc zmarłych 
z żywymi. Ksiądz kropi święconą 
wodą całą posiadłość cmentarną, po 
czym ludzie rozchodzą się do grobów 
swoich  bliskich, pochylają się by w 
zadumie oddać im cześć, modlą się, 
zapalają świece i znicza. Wówczas 
cały cmentarz płonie, dając znak że 
żywi pamiętają o tych którzy zasnę-
li z nadzieją zmartwychwstania. W 

ten dzień wychodzili żebracy zwani 
"dziadami" i ze szczególną zacięto-
ścią przesiadywali pod kościołem i 
cmentarzem. Wiadomo bowiem było, 
że w ten czas należy się datek i dla że-
braka, którego jako biedaka Pan szyb-
ciej wysłucha. Z tego względu pole-
cano im zmówienie modłów za dusze 
przebywające w zaświatach: "A to ma-
cie kromkę chleba, zmówcie pacierz 
za moich zmarłych"[157]. Panowało 
przekonanie, że "dusze zamieniają się 
w różne ptaki i patrzą, obserwują. Mó-
wiono kiedyś tak, że te dusze patrzą, że 
widzą co robimy, jak się za nich modli-
my"[158]. Zapalano wówczas długie, 
duże białe świeczki lub lane odkryte 
znicze, bywało że dym z nich unosił się 
jeszcze następnego dnia nad grobami. 
Gdy nadchodził wieczór schodzono 
się do kościoła na nieszpory. Śpiewa-
no pieśni, hymny i psalmy. Była to 
ostatnia okazja by pomodlić się przed 
ołtarzem w tym dniu.  Dawniej bar-
dzo wierzono, że w Dzień Wszystkich 
Zmarłych przychodzą dusze, którym 
nie dane było zaznać ciepła drugiej 
osoby, a więc matka, która zmarła przy 
porodzie lub która osierociła dzieci, 
narzeczona porzucającą swego lubego, 
młody mąż co opuścił swą ukochaną 
i wiele innych przypadków. Utrzymy-
wano, że owe widziadła przychodzą 
nocą, czasem podczas snu - do osoby, 
którą zostawiły na świecie. Mówiono 
czasem, że ten duch przysiada blisko 
i patrzy, obserwuje tą drugą osobę, a 
niekiedy gdy dzieje jej się źle - poma-

ga jej w problemach. Wierzenia te sta-
ły się podstawą licznej grupy podań 
ludowych. Kto był obłożnie chory, a 
stan zdrowia nie pozwalał mu na za-
palenie "lampki" na grobach bliskich 
- zapalał znicz bądź świece w oknie 
domu. Cmentarz przyjmował rów-
nież dusze potępione, wiadomo że 
ceremonia pożegnalna osoby zmar-
łej śmiercią samobójczą lub dziecka 
nieochrzczonego było wyjątkowo 
skromna jednak nie dopuszczano do 
tego by ciało zostało pogrzebane w 
niepoświęconej ziemi. Każdy kto 
przyjął Ciało Chrystusa, przystąpił do 
komunii świętej - wybierał sobie jed-
ną osobę, której chciał ofiarować od-
puszczenie wszelkich win. Nosiło to 
nazwę "odpustu zupełnego". W te dni 
podawało się również listę na "wy-
pominki", zapisywało się wszystkich 
zmarłych w rodzinie i przez najbliż-
szy tydzień ksiądz przewodził mszy w 
ich intencji. Święta ustanowione zo-
stały w IX i X wieku, wraz z upływem 
czasu stały się skromniejsze, uboższe 
o wiele ważnych rytuałów. Przykła-
dem jest tutaj zwyczaj ucztowania na 
grobach, który już dawno zanikł.
Fragment z pracy  magisterskiej 
Agnieszki Kapłon
ZWYCZAJE I OBRZĘDY MIESZ-
KAŃCÓW PRZYBYŁYCH DO 
KĘDZIERZYNA-KOŹLA Z POL-
SKICH KRESÓW POŁUDNIO-
WO-WSCHODNICH
http://www.kresykedzierzynkozle.
home.pl/page52.php

Wszystkich Świętych i  Zaduszki na Kresach

http://www.kresy.pl/publicystyka,reportaze?zobacz/polskie-polesie-umarlo
http://www.kresy.pl/publicystyka,reportaze?zobacz/polskie-polesie-umarlo
http://www.kresy.pl/publicystyka,reportaze?zobacz/polskie-polesie-umarlo
http://www.kresy.pl/?zobacz/polesie-
http://www.kresy.pl/?zobacz/polesie-
http://www.polesie.polinfo.net/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=29
http://www.polesie.polinfo.net/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=29
http://www.polesie.polinfo.net/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=29
http://www.kresykedzierzynkozle.home.pl/page52.php
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W „Lwowskich Spotkaniach” red. 
naczelna Bożena Rafalska przypo-
mniała pierwszą siedzibę „Radia 
Lwów” przy ul. Batorego 6. 

W tym miejscu należy przypo-
mnieć, iż Jerzy Janicki był wielo-
letnim współredaktorem „Lwow-
skich Spotkań” i „Radia Lwów”. To 
właśnie z jego inicjatywy, wspólnie 
z red. Bożeną Rafalską powstały 
„Lwowskie Spotkania”. 
Inicjatywa była tym cenniejsza, iż 
w obecnej chwili po upadku „Ga-
zety Lwowskiej” jest to jedyne dru-
kowane polskie słowo we Lwowie. 
Początkowo miesięcznik, dzisiaj 
kwartalnik społeczno – kulturalny, 
spełnia rolę nie tylko prezentowa-
nia wybitnej publicystyki , ale rów-
nież edukacyjno – historycznej.

„Lwowskie Spotkania” odkrywają 
te karty naszej historii, które w me-
diach krajowych pomijane są mil-
czeniem, lub fałszowane. 
„Lwowskie Spotkania” przypo-
minają historyczne postaci nieod-
łącznie i nierozłącznie związane z 
lwowską arystokracją kulturalną. 
Postaci wrośnięte w kulturalny pej-
zaż przedwojennego Lwowa m.in. 
Maryli Wolskiej, Beaty Obertyń-
skiej, Henryka Zbierzchowskiego, 
Mariana Hemara, Feliksa Konar-
skiego (autora „Czerwonych Ma-
ków”), Mariana Hemara, Zbignie-
wa Herberta, Marii Konopnickiej, 
Kornela Makuszyńskiego, Gabrieli 
Zapolskiej, Aleksandra Fredry, Ka-
zimierza Twardowskiego – twórcy 
szkoły filozoficznej, Stefana Bana-
cha – twórcy szkoły matematycz-
nej, Lepolda Staffa, Jana Kaspro-
wicza. 

Przypominają na swych łamach, że 
Lwów to miasto Semper Fidelis, 
miasto Jana III Sobieskiego, mia-
sto Ślubów Króla Jana Kazimierza, 
miasto powołania przez Króla Jana 
Kazimierza w Katedrze Lwowskiej 
Matki Przenajświętszej na Królową 
Polski w 1656 roku.

„Lwowskie Spotkania” na swoich 
kartach przypominają  iż miasto 
Lwów jest, ogniskiem nauki i za-
rzewiem niepodległości z „Katechi-
zmem Polskiego Dziecka” Włady-
sława Bełzy: „… a w co wierzysz? 
W Polskę wierzę”! Przypominają 
Jana Parandowskiego i Ignacego 
Kraszewskiego. Przypominają o 
tym co dla Narodu Polskiego jest 
najświętsze, o tym, że tu we Lwo-
wie w Uniwersytecie im. Jana Ka-

zimierza uczyli prawnicy Maurycy 
Allerhand, Oswald Balcer i Juliusz 
Makarewicz, że tu powstało Osso-
lineum, Harcerstwo Polskie.

Każdego roku gazeta powraca do 
uhonorowania miasta Lwów Or-
derem Virtuti Militari przez Pierw-
szego Marszałka Polski Józefa Pił-
sudskiego, jako jedynego miasta w 
Polsce. Wspomina każdego roku 
Antosia Petrykiewicza - Orlątko 
Lwowskie najmłodszego laureata 
Orderu Virtuti Militari. 

Tak jest i tym razem, gdy „Lwow-
skie Spotkania” przybliżają czytel-
nikom spojrzenie redaktora Jerzego 
Janickiego na magiczne miejsce w 
Lwowie Batorego 6 gdzie urodzi-
ło się Radio Lwów. Jerzy Janicki 
nazywa siebie w swoich „Krakida-
łach” radiowcem akuszerem. Po-
czytajmy:

Jesteśmy niemal rówieśnikami, bo 
cóż to w końcu za różnica dwa lata: 
1928 i 1930. Na 2003  rok przypa-
dło moje 75-lecie. Jemu los poską-
pił życia, gdy mu mijało ledwie lat 
dziewięć – już zmiotło go z tego 
świata. No, może niedosłownie, 
bo jeśli uznać za oznaki życia po-
sługiwanie się głosem, to owszem, 
do dziś nawet gada, ale już nie tą 
cudowną mową lwowską, zwana 
bałakiem, nie tą niezastąpioną, nie 
do podrobienia przez nikogo, kto 
się nie wychował pod Wysokim 
Zamkiem. Pal licho zresztą bałak, 
bo jemu w ogóle zabroniono posłu-
giwać się mową polską, którą jego 
miasto władało przez lat sześćset. 

Ale taki był bachor zdolny, taki, 
jak u nas się mówiło, szpicyfin-
der, że już kiedy mu było lat pięć 
– urządzono mu jubileusz. Oto leży 
przede mną świadectwo z tego wy-
darzenia: 

barwna jednodniówka Rozgłośni 
Lwowskiej Polskiego Radia. Lwów 
Batorego 6. Tajemnicza, barwy 
ciemnego popiołu fasada zdobna 
w płaskorzeźby przedstawiające 
jakichś średniowiecznych rycerzy 
i dwa skaczące ku sobie lwy. Ileż 
to ja się napatrzyłem na te dziwne 
stwory, starając się odgadnąć ich 
znaczenie, kiedy jako dziesięciola-
tek godzinami wystawałem po dru-
giej stronie ulicy, czatując z karne-
cikiem, do którego spodziewałem 
się zdobyć autografy Szczepka i 
Tońka. Dopiero znacznie, znacznie 

później dowiedziałem się z prze-
wodników, że te dziwne postaci 
płaskorzeźb wykonał jakiś pan 
Pilchal, sądząc z nazwiska pewnie 
Czech, co nie dziwi w końcu w 
tym mieście, które ochoczo dawało 
przytułek różnym nacjom, bo prze-
cież i całość budynku zaprojekto-
wali architekci Piller i Voelpel, też 
jak widać nie słowiańskiej prowe-
niencji.

Lwów Batorego 6… więc czekałem 
tam tak i czekałem, ale los zlitował 
się nade mną dopiero po sześć-
dziesięciu latach, kiedy wreszcie 
zmierzał w moim kierunku Tońko. 
Ale to nie był już Lwów, tylko war-
szawskie Okęcie, sam Tońko nie 
był już nawet Henrykiem Vogelfa-
engerem, lecz Henrym Barkerem, 
którego miałem umieścić w Domu 
Starego Aktora w Skolimowie. A w 
ogóle to opłaciło mi się to ówcze-
sne  na Batorego wystawanie pod 
bramą. Późno bo późno, ale los wy-
nagrodził mi tę moją cierpliwość. 
W ciągu tej mojej ponad półwiecz-
nej służby radiowej miałem szczę-
ście pracować przy ul. Myśliwiec-
kiej, pokój w pokój z Kazimierzem 
Wajdą (Szczepkiem), który tam 
wówczas prowadził w latach pięć-
dziesiątych znaną cykliczną audy-
cję „Przy sobocie po robocie”. Na 
tejże Myśliwieckiej w studiu mu-
zycznym zwanym M-1 poznałem i 
długie jeszcze lata przyjaźniłem się 
z Janem Ernstem, który był wów-
czas wielkim uczonym profesorem 
geografii, lecz w czasach lwow-
skich prowadził na Batorego 6 chór 
„Eryana”, drugi po chórze „Dana”, 
najbardziej znany w kraju zespół, 
rewelersów nazwany zresztą od ini-
cjałów jej założyciela (ERnstJAN). 
Jednym z najbliższych mych przy-
jaciół był Janusz Budzyński, syn 
twórcy „Wesołej Lwowskiej Fali”, 
Wiktora. To z Januszem właśnie 
dwukrotnie organizowaliśmy w 
późnych latach osiemdziesiątych, 
już w sowiecko-ukraińskim Lwo-
wie w Teatrze Wielkim akademie 
ku czci 3 Maja i 11 Listopada, na 
co z przerażeniem gapili się gospo-
darze, a ze łzami w oczach ocaleli 
w mieście Polacy. 

Dobry Bóg obdarzył mnie także 
przyjaźnią z Władą Majewską, 
muzą i Budzyńskiego i Mariana 
Hemara, demonem energii, monar-
chinią wśród wykonawczyń lwow-
skich piosenek. W jej mieszkaniu 
w Londynie powstały całe cykle 
moich filmów telewizyjnych, ta-

kich jak „Kwadrans z Hemarem”, 
„Śpiewający album Lwowa”. Los 
jak los, raz łaskawy, raz srogi, 
sprawił, że chociaż byłem pierw-
szym który witał Tońka na Okęciu 
w Warszawie, ale też byłem ostat-
nim, który go żegnał, bo o godzinie 
piątej czterdzieści pięć nad ranem 
6 października 1990 roku, w klini-
ce rządowej przy ul. Emilii Plater, 
wielki Tońko umierał na moich rę-
kach.

Wszystko to nagle przemknęło jak 
wicher przez taśmę mojej pamię-
ci, kiedym tak trzymał przed sobą 
tę jednodniówkę wydaną z okazji 
pięciolecia Polskiego Radia Lwów. 
Jest więc rok 1936, całe miasto jest 
podniecone z emocji, czego świa-
dectwo daje pan Miński, pisząc w 
felietonie „Hallo Niewidzialni”:

„Miasto nasze przeżywa niebywa-
łe wzruszenie, bo oto przemówił 
nowy twór geniuszu ludzkiego, 
zrodzony na terenie miasta. Pierw-
sze słowa, pierwsze dźwięki wysła-
ne z anteny lwowskiej”.    

Dzisiaj kiedy „twór geniuszu ludz-
kiego” powstawiał nam do miesz-
kań komputery, laptopy, telewizory, 
DVD, CD, i komórkowe telefony, 
zachwyty nad wynalazkiem radia 
wydają się może i zabawne, ale 
mnie jakoś nie śmieszą. Taka widać 
solidarność rówieśnika. Kartku-
jąc tę jubileuszowa jednodniówkę, 
przekonać się można, że ten twór 
„geniuszu ludzkiego” nawet lu-
dzi wielkiego talentu był w stanie 
zgrafomanić, skoro taki Tadeusz 
Hollender – poeta porównywany z 
Wierzyńskim i Leśmianem – nade-
słał na ręce dyrektora Petrego po-
emat „Radiostacje”, a w nim: 

„…patrz! Z brzegów Pacyfiku ska-
cze przez Atlantyk  
 tanecznica powietrzna, opasując 
glob 
balansuje na drutach napowietrz-
nych anten  
wibrująca w głośniku niewidzialna 
„nić”. 

Patrz! – I słuchaj! Gdy w nocy aż 
śpiewnej od ciszy
Twój głośnik drgnie od celnych, za-
światowych słów…
- Wsłuchaj się i bądź dumny, gdy 
wtedy usłyszysz
Wszechczłowiecze, a właśnie – 
Polskie Radio Lwów!”…

Okolicznościowych laurek napły-

nęło do jubilata mnóstwo, a zanany 
literat i podróżnik Kamil Giżycki 
pisał aż z Wybrzeża Kości Sło-
niowej. Ignacy Nikorowicz zaś z 
Wiednia. Dzisiaj z perspektywy 
tych trzech ćwierci wieku, widać, 
widać, że wszystkie te „ochy i 
achy” nie były bezzasadne – lwow-
ska rozgłośnia niemal zaraz od 
samego startu przywdziała żółtą 
koszulkę lidera polskich rozgłośni. 
I to nie tylko  dzięki tej „Wesołej 
Lwowskiej Fali”, która była oczy-
wiście flagową audycją polskiego 
eteru. 

Niezwykłą popularność zyskała so-
bie audycja „Radio dla Chorych”, 
prowadzona co tydzień przez księ-
dza Michała Rękasa, nazywanego 
„proboszczem radiowym”. Prowa-
dzone przez niego akcje charyta-
tywne (rozszerzył je z czasem np. o 
zbiórkę dla powodzian), przyniosły 
w samym tylko 1938 roku ponad 
ćwierć miliona złotych. 

Z kolei audycje dla dzieci i mło-
dzieży autorstwa Ady Aret Jam-
polskiej, zwanej popularnie ciocią 
Adą, zyskały ogólnopolską popu-
larność, sama zaś autorka zasypy-
wana była listami dzieci z Litwy, 
Rumunii, Danii i Holandii. Niech 
do dzisiaj mieszkająca na warszaw-
skiej Ochocie pani mgr inż. rolnic-
twa Amalya Kuriańska, która jako 
Ama Filipówna śpiewała wtedy u 
cioci Ady, niech zaświadczy, że nie 
łżę. 

A rządził, sterował tym wszystkim 
jeden z najbardziej  utalentowa-
nych radiowców polskich – Juliusz 
Petry. We Lwowie dał o sobie znać 
już przy maturze, którą zdawał w 
IV Gimnazjum im. Długosza, wy-
pracowanie z polskiego napisał 
mianowicie…wierszem. Studiował 
we Lwowie i filozofię i historię i 
literaturę, był stypendystą Osso-
lineum, autorem wyróżnionego 
na konkursie dramatu teatralnego 
„Lwie serce”, który wystawił Teatr 
Wielki.  Wielu w swym życiu prze-
żyłem radiowych prezesów, nawet 
miłych czasami i zdolnych ludzi, 
wszyscy oni jednak formatem i 
znajomością radia tak mieli się do 
Petrego jak trabanty do mercedesa. 

Po wojnie śladem tysięcy lwowia-
ków, wylądował Petry we Wrocła-
wiu i przez czas krótki uruchamiał 
tamtejszą rozgłośnię dawnego ra-
dia „Breslau”, po czem powołano 
go do Warszawy na stanowisku 
programu „Warszawa 2”. Był tak 
wytrawnym znawcą antenowych 
mediów, że kiedy powstała myśl 
o uruchomieniu w Polsce telewi-
zji, powierzono mu plany orga-
nizacyjne. Plonem tej pracy była 
pierwsza w ogóle broszura o pol-
skiej telewizji, jej autor – Juliusz 
Petry – nazwał te książkę „Wśród 
świateł telewizji”.  Wyjątkowe 
szyderstwo i ironia losu sprawiły, 
iż podobnie do mnie  został Petry 
i akuszerem i grabarzem zarazem 
swojego ukochanego dziecka. Kie-
dy bowiem wybuchła wojna i kiedy 
już w pierwszych dniach września 
zapadła decyzja o ewakuacji radia, 
tak w tym fatalnym dniu wspomi-
na Czesław Halski spiker rozgłośni 
lwowskiej w wydanej w Londynie 
książce „Polskie Radio Lwów”: 

„11 września doszło do wyjątko-
wego ostrego starcia miedzy mną 
a dyrektorem Petrym. Zlecił on 
bowiem nie mnie, lecz Celinie Na-

LWÓW BATOREGO 6, 
CZYLI NAD KOŁYSKĄ NOWEGO 
TWORU LUDZKIEGO GENIUSZU 
82 LATA RADIA POLSKIEGO 
WE LWOWIE
 Aleksander Szumański dla „Barw Kresów”
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hlik odczytanie komunikatu o za-
kończeniu nadawania programów.. 
Prosiłem, błagałem, domagałem się 
wprost, aby zmienił decyzję. Nie 
chciał. Celina odczytała komunikat 
ze łzami w oczach i głosie, a na za-
kończenie, tuz przed wyłączeniem 
mikrofonu wybuchła spazmatycz-
nym płaczem”.

W sześć dni później byli już w Ru-
munii. I Tońko i Włada Majewska 
opowiadali mi nie raz i nie dwa, jak 
to wędrując wozem transmisyjnym 
po różnych Ploesti i Pitesti, starali 
się podnosić na duchu przerażo-
nych rodaków, jak potem wciąż 
unoszeni tą „Lwowska Falą” wpły-
wali do Francji, Anglii, do okopów 
drugiego frontu pod Bredą i Arn-
hem. 

Niby więc nie zamilkło Radio 
Lwów, ani sowiecki czy niemiecki 
knebel nie uwięził głosów Tońka, 
Włady, Szczepka, Budzyńskiego i 
Wieszczka. Cóż z tego skoro te ich 
głosy nie spływały już z amplika-
torni przy Batorego 6. 

Batorego 6…Magiczny adres, 
zwłaszcza dla radiowca, za które-
go się mam od przeszło pół wie-
ku. Zdarzyło mi się pod koniec 
lat pięćdziesiątych być gościem 
lwiwskiego już radia (opisałem to 
szczegółowo w mojej „Czkawce”). 
Dyrektor rozgłośni, nazwiskiem 
chyba Melnyk, ale może się mylę, 
w każdym razie rodem z Charko-
wa, dość uprzejmy i gościnny, wy-
dał polecenie, by przeprowadzono 
ze mną wywiad. Pamiętam, jak nie 
bez lęku wchodziłem do studia, a 
kiedy mijaliśmy uchylone drzwi 
amplikatorni dochodził stamtąd 
wibrujący głos przemawiające-
go Chruszczowa, który był wtedy 
pierwszym sekretarzem partii i całe 
to chyba dwugodzinne jego prze-
mówienie rozgłośnia nagrywała 
właśnie na archiwalne taśmy.  

To chyba wtedy właśnie przemknę-
ło mi przez głowę, że, jeśli  wierzyć 
specom od fonografii interfrakcja 
ludzkiego głosu nigdy fizycznie 
nie ginie i że nieustannie głos ten 
krąży gdzieś tam w eterze, więc je-
śli te sklepienia i dźwiękoszczelne 
ściany studia, do którego wchodzi-
łem, wchłonęły kiedyś głosy idoli 
mojego dzieciństwa, po prostu za 
moment, kiedy tylko otworzę usta, 
zmieszają mój głos z tamtymi, po 
radiowemu mówiąc, wmiksują je w 
siebie raz na zawsze. Jak to raz na 
zawsze? 

Czyli, że metafizycznie w jakiś spo-
sób cząstka mojego ego zamieszka 
sobie na stałe pod tym adresem. I 
że nikt, żaden PUR i żadne posta-
nowienia jałtańskie  nie będą już 
w stanie wyrepatriować mego gło-
su ze Lwowa. Musiałem się chyba 
przy tym mimowolnie uśmiechnąć, 
co nie uszło uwagi redaktora, więc 
spytał o powód tej wesołości. Cóż 
jednak miałem mu odpowiedzieć? 
Że wciąż jest magiczny adres tego 
lwowskiego radia. Bo chociaż po-
dług niego znajdowaliśmy się przy 
ulicy jakiegoś Watutina, to według 
mnie wciąż – Batorego 6. Gdzie 
niegdyś-niegdyś bardzo wesołe 
mieściło się tu radio. Ale jak pan 
Wyspiański powiadał: „tak to w 
każdym z nas coś woła/jakaś hi-
storia wesoła, a ogromnie przez to 
smutna…” 

Początki wsi Wicyń , leżącej w po-
wiecie Złoczowskim, dawnego wo-
jewództwa Tarnopolskiego, sięgają 
końca XIV wieku. Na przestrzeni 
wieków dokonywały się w niej inte-
resujące przemiany - nie tylko kul-
turowe ale przede wszystkim demo-
graficzne, a to za sprawą położenia 
geograficznego tej wsi; notorycznie 
poddawana skutkom najazdów ta-
tarskich i tureckich, niszczącemu 
działaniu kozaczyzny i koliszczy-
zny , potem rujnującym działaniom 
zaborcy austriackiego i wreszcie 
wykańczającemu działaniu w trak-
cie rozgrywek wojennych, leżąc 
w samym środku teatru działań I 
Wojny Światowej (IWŚ). Dokonu-
jące się przemiany najłatwiej moż-
na było zaobserwować w kulturze 
społecznej , gdzie przejawiają się 
one w aspekcie materialnym, a jed-
nocześnie zachodzą w mentalności 
nosicieli kultury oraz w całej struk-
turze społecznej danej społeczności. 
Obrzędy pogrzebowe , o których 
będzie mowa poniżej, podobnie jak 
obrzędy weselne, świąteczne, czy 
narodzinowe , stanowią obszerny 
wycinek kultury społecznej, zwią-
zany ściśle zarówno z jednostką, jak 
i z całą społecznością, której jed-
nostka ta jest członkiem . Zaznaczyć 
należy, że obrzędy pogrzebowe ule-
gają bardzo wolno wszelkim prze-
mianom, gdyż wiążą się szczególni 
ściśle z kulturą duchową, która na-
leży do najbardziej zachowawczych 
ze wszystkich dziedzin kultury. W 
obrzędach tych mniejszą rolę od-
grywa moda, widowiskowość, czy 
obce wzorce, gdyż zasadniczym 
celem jest tu zapewnienie bytu po-
śmiertnego osobom bliskim, a rów-
nocześnie zabezpieczenie się przed 
ujemnym działaniem zmarłych na 
pozostających przy życiu członków 
rodziny i wiejskiej społeczności. 
Przedstawione tu informacje pozy-
skano z posiadanych dokumentów 
obejmujących ostatnie 300 lat ist-
nienia tej wsi. Najświeższe informa-
cje pozyskano też od byłych miesz-
kańców Wicynia oraz przekazu 
rodzinnego. Materiał ten obejmuje 
okres na krótko przed I WŚ do 1945 
r. - tj. ostatnich 30 lat istnienia wsi 
jako polskiej.

Początek obrzędów pogrze-
bowych związany jest z mo-
mentem śmierci.

Inaczej umiera człowiek tragicznie, 
inaczej dziecko, a jeszcze inaczej 
człowiek stary i schorowany. Naj-
bardziej zrozumiała była śmierć 
człowieka, który doszedł już kresu 
swojego życia. W takich przypad-
kach wszyscy przeczuwali rychły 
koniec. Do tej ostatniej chwili przy-
gotowywano się, wydając ostatnie 
zalecenia najbliższej rodzinie. W 
takich przypadkach rodzina i sam 
stary, czasami chory, przeczuwający 

rychłą śmierć, wzywali kapłana. Do 
człowieka, który chciał się pojednać 
z Bogiem, szedł z kapłanem kościel-
ny lub ministrant, dzwoniąc małym 
dzwonkiem /wiatyk/. W większych 
odległościach np. z Dunajowa 
ksiądz był podwożony furmanką lub 
saniami w okresie zimowym. Napo-
tkani ludzie klękali, żegnali się i 
modlili za życie chorego. Chory 
spowiadał się, przyjmował Komu-
nię św. i otrzymywał sakrament 
ostatniego namaszczenia. Wizyta 
kapłana u chorego w domu była uro-
czystym momentem, ludzie groma-
dzili się i modlili wspólnie z do-
mownikami. Płonąca gromnica w 
dłoni umierającego nadawała tej 
chwili charakter zadumy i powagi. 
W obliczu zbliżającej się śmierci, 
wydawane były przez chorego zale-
cenia co do pogrzebu i swojego ma-
jątku. Żegnał się z rodziną, sąsiada-
mi, znajomymi, prosząc o darowanie 
win, pojednywał się ze wszystkimi. 
Każda inna śmierć, nienaturalna, 
gwałtowna, niespodziewana, za-
wsze budziła obawę wśród ludzi. 
Przed IWŚ natychmiast po zgonie 
zakrywano płachtą okna pomiesz-
czenia, gdzie leżał zmarły. Okna po-
zostawały zasłonięte do momentu 
wyniesienia zwłok z domu na cmen-
tarz. Zakrywanie okien było prakty-
kowane sporadycznie jeszcze w 
okresie międzywojennym. Przez 
cały czas praktykowane było zasła-
nianie luster, aby przypadkiem nie 
zobaczyć w nich... najbliższego tru-
pa. Z tego powodu przestrzegano 
zasłaniania luster wyjątkowo skru-
pulatnie. Równie starym zwycza-
jem, jak zakrywanie okien i luster, 
było zatrzymywanie zegarów w 
domu tuż po zgonie i uruchomienie 
ich dopiero wtedy, gdy ciało wynie-
siono na cmentarz. Oba te zabiegi 
były oznaką żałoby, a równocześnie 
miały na celu zapewnienie maksy-
malnego spokoju zmarłym. Zaraz 
po zgonie ktoś z rodziny szedł do 
kościoła, przed którym była dzwon-
nica i płacił opiekującemu się lub 
kościelnemu za dzwonienie. Dzwo-
niono zaraz po zgonie oraz w dniu 
pogrzebu, gdy kondukt przechodził 
przez wieś. Nie korzystano z dzwon-
ka loretańskiego, używanego w cza-
sie burzy, ponieważ wierzono, że 
dzwonem, który zadzwonił umarłe-
mu , nie będzie można już odpędzać 
burzy, co robiono. Najbliższych - 
sąsiadów i rodzinę - zawiadamiał o 
śmierci ktoś z domowników w dniu 
zgonu, prosząc jednocześnie o 
przyjście na pogrzeb. O fakcie 
śmierci w domu zawiadamiało się 
,w czasach przed IWS, także tzw. 
„chudobę” - konie, bydło a nawet 
pszczoły, których Wicynianie posia-
dali wiele pasiek. Robił to ktoś z 
najbliższej rodziny zmarłego zaraz 
po jego śmierci. Jeden z informato-
rów opowiadał, że jego matka tuż 
po IWŚ zawiadamiała krowy o 
śmierci babki mówiąc: „ Gospodyni 

odeszła od was na tamten świat, już 
was nie będzie doiła”. W chwilę po 
zgonie zmarłemu zamykano oczy. 
Robił to ktoś z domowników. Z re-
guły nie przyciskano powiek. Jeśli 
posiadał sztuczną szczękę, wkłada-
no mu ją, zamykając usta, a w przy-
padku trudności - opadania, podwią-
zywano mu brodę chustką. Do 
czasów IWŚ zmarłego nie myto, a 
tylko ubierano, potem wprowadzo-
no mycie go przez kogoś z rodziny, 
a następnie ubierano. Kobiety nadto 
czesano a mężczyzn golono. Zmar-
łego ubierano czym prędzej na łóż-
ku lub desce zanim ciało stężeje, 
aby uniknąć trudności z odzieniem, 
jeśli nie dokonano tego - z różnych 
powodów- wkładano stężałe ciało 
do trumny i okrywano częściami 
odzieży, narzucając na wierzch „we-
reto” - prześcieradło. Ubierano w 
najlepszy, najelegantszy strój , jaki 
zmarły posiadał w domu. Często 
jeszcze ,tuż po IWŚ, starsze kobiety 
przechowywały strój w skrzyni, po-
mimo, że nawet w nim w ogóle nie 
chodziły, aby ubrano je weń do 
trumny. Dotyczyło to oczywiście, 
ale nie tylko, bogatszych, zamoż-
niejszych gospodarzy. Biedaków 
chowano w zgrzebnych, czystych 
ubraniach z płótna, kobietom dawa-
no koszulę, spódnicę i zapaskę (do 
czasu IWŚ mężatce wkładano cze-
piec, niekoniecznie ubierany, cza-
sem kładziono go pod głowę). Daw-
nymi laty, kiedy stroje podolskie 
były w powszechnym zastosowa-
niu, nieboszczyków chowano w 
nich. Na początku XX wieku swoj-
ski strój ludowy zaniknął już niemal 
zupełnie. Mężczyzn w biednych ro-
dzinach ubierano do trumny w 
spodnie oraz koszulę z płótna; albo 
szytą specjalnie, albo używaną, jeśli 
zmarły posiadał w miarę porządny 
tego rodzaju strój. W latach 30 
zmarłych chowało się w ich świą-
tecznym - „kościelnym ” - ubraniu. 
Dbano przede wszystkim o to, aby 
chociaż obuwie wyglądało, jako 
tako”; zniszczone - świadczyło o 
wstydliwym, wyjątkowym ubóstwie 
, ale mogło by być też niewystarcza-
jące do pokonania dalszej, kto wie 
jak „długiej drogi”. Z reguły prakty-
kowano, aby u kobiet było przykry-
cie głowy; jeśli nie czepiec, to przy-
najmniej chustka. Dotyczyło to 
zwłaszcza starszych kobiet. Reasu-
mując powyższe: ubranie zmarłych 
musiało być zawsze porządne, do-
statnie, aby nie musieli się wstydzić 
na Sądzie Ostatecznym. W latach 
międzywojennych chodziło już ra-
czej o to, aby zaspokoić ambicje ro-
dziny zmarłego co do ubóstwa w 
stosunku do sąsiadów, bo przecież 
przyjdą do domu oglądać go w 
trumnie. Jeszcze do czasu II WŚ za-
opatrywano umrzyka w różaniec, 
książeczkę do nabożeństwa lub ob-
razki świętych - najczęściej pozy-
skane od księdza podczas wcze-
śniejszej kolędy. Obrazki te zbierano 

przez kilka wcześniejszych lat i ob-
kładano nimi Wokół ciało - najczę-
ściej głowę. Istniała jednak w tym 
względzie pewna dowolność, choć 
ręce z reguły były splecione, niekie-
dy wkładano też w nie palącą się 
gromnicę, niekiedy zaś mały krucy-
fiks. Zanim przywieziono trumnę, 
zwłoki kładziono na ławie lub desce 
opartej na dwa stołki. W później-
szym okresie zwłoki pozostawiano 
w łóżku, a czasem też na stole 
(zwłaszcza dzieci). Do czasu IWŚ 
palono słomę z łóżka, na którym na-
stąpiła śmierć, w bogatszych do-
mach palono nawet pościel lub 
wręcz całe łóżko z siennikiem . Dla-
tego często, gdy był w domu ktoś 
ciężko chory, kładziono go na naj-
gorszym łóżku i w najgorszej po-
ścieli, zakładając, już a priori, spale-
nie tego. Po IWŚ palono tylko 
słomę, zaprzestano palona łóżek a 
pościel palono tylko w przypadku, 
gdy uległa całkowitemu zniszczeniu 
w trakcie długotrwałej pielęgnacji 
obłożnie chorego. Wieść wiejska 
głosiła, zdaniem jednego z informa-
torów, że w okresie przed IWŚ, w 
dawnych czasach , w dniu zgonu w 
domu zmarłego , sumptem własnym 
pieczono chleb, który potem łado-
wano na wóz, a ktoś z rodziny jechał 
przez trakt wzdłuż Dunajczyka i 
rozdawał go najbiedniejszym. Infor-
mator tłumaczył to tym, że zmarły 
rozdawał tą część chleba, która jemu 
była przeznaczona na ziemi, a po-
nieważ zmarł, rozdaje ją biednym, 
aby modlili się za jego duszę. Trum-
nę przed IWŚ , zwłaszcza biedocie 
wykonywał miejscowy stolarz za 
odpowiednim wynagrodzeniem. Ta-
kich w Wicyniu było kilku. Tylko 
najbiedniejsi robili trumnę sami. ale 
w okresie międzywojennym takie 
przypadki należały do rzadkości. 
Niektórzy wicyńscy stolarze nie po-
bierali nawet opłaty za trumnę, uwa-
żając, że „ na śmierci nikt się jesz-
cze nie dorobił”, a umrzyk „na tyle 
to sobie zasłużył”. Postępowanie 
takie byłe bardzo pozytywnie oce-
niane przez wicyńskich wieśniaków, 
niemniej jednak, jeśli któryś stolarz 
zażyczył sobie gratyfikacji ,nie po-
tępiano go za to. Do IWŚ trumna 
była z drzewa, rzadko dębowego, 
niemalowana. Do jej zbijania nie 
używano gwoździ, aby umrzyka „ 
nie kłuły kolki po śmierci”. Elemen-
ty trumny zespalano drewnianymi 
kołkami . Potem stosowano już ze-
spolenia gwoździami, malowano , a 
nawet coraz częściej kupowano go-
tową w pobliskich miastach - Duna-
jowie, Złoczowie, Pomorzanach lub 
Przemyślanach- też w zależności od 
okazji i możliwości transportowych. 
Jeden z informatorów pisał, że kupił 
gotową trumnę w Glinianach i że 
była „ akurat, jakby na mamę robio-
na”. Kiedy już malowano trumny, 
stosowano przy tym pewną zasadę; 
mężatki i żonaci mężczyźni mieli z 
reguły trumny brązowe, ciemnobrą-

Z cyklu: obrzędy żywiołu polskiego na Kresach/

 ppłk dr Krzysztof Szczur „Coraz trudniej żyć. a umrzeć strach”

Obrzędy pogrzebowe 
w Wicyniu- kresowej wsi podolskiej.
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zowe lub czarne, panny i kawalero-
wie białe lub jasnobrązowe, a dzieci 
niebieskie. W okresie późniejszym, 
u schyłku lat trzydziestych; starsi- 
ciemnobrązowe i czarne, młodsi -ja-
snobrązowe, panny i dzieci -białe. 
Niebieskie należały do rzadkości. 
Do czasu IWŚ trumny  były proste, 
bez żadnych zdobień. Te stosowano 
po roku 1918 - wprowadzono mode-
lowane ściany trumien zdobione na 
wierzchu krzyżem, powoli dodawa-
no elementy roślinne, aniołki ( dzie-
ciom i pannom) a nawet trupie 
czaszki z piszczelami z napisami 
„memento moris”. Dawnymi czasy 
dawano do trumny poduszkę z sia-
nem lub słomą, potem wypychaną 
bibułą, ostatecznie zaś wiórami z 
drewna - odpadami z obróbki tru-
mien. Wierzch poduszki był z mate-
riału jasnego ,najchętniej białego. 
Dno trumny wymoszczano sianem 
pod białym „weretem” lub wiórami 
stolarskimi. Przepiękne trumny po-
chodzące „ ta Bóg wi skąd”, mieli 
państwo „ z dworu”, zwłaszcza 
dziedzic Mirosław Eder, zmarły je-
sienią 1906r. Miarę na trumnę po-
bierano lub podawano dossier: czę-
ściej, zwłaszcza gdy miejscowy 
stolarz wykonywał ją, robił to „ na 
oko” - na chłopa więcej na kobietę 
mniej. Trumnę stawiano na dwóch 
stołkach, obok stawiano świece,  ta-
kie jakie stawiano w kościołach 
przed figurami w celach dziękczyn-
nych. Ustawianie takie stosowano 
od niepamiętnych czasów. Wpraw-
dzie o światła musiała zadbać rodzi-
na ale kultywowano tradycje, że do 
nieboszczyki przynosili światło 
wszyscy odwiedzający. W okresie 
przed II WŚ coraz powszechniejszy 
był zwyczaj przynoszenia wieńców 
i kwiatów, zimą sztucznych i gałęzi, 
ustawianych wokół trumny zmarłe-
go we flakonach na stolikach. Z re-
guły trumnę stawiało się w izbie 
białej chaty- paradnej ,a we dworze- 
reprezentacyjnej, najczęściej głową 
do drzwi, bo wynoszono niebosz-
czyka głową do przodu. Zasadą było 
odwiedzanie umrzyka przez wszyst-
kich mieszkańców Wicynia, nawet 
przez tych, którzy za życia nie byli z 
nim - delikatnie mówiąc - w najlep-
szej komitywie. Takich przypadków 
nie było wiele, bo wieśniacy napięt-
nowali skutecznie nieprzyjazne za-
chowania międzyludzkie , w zarod-
ku likwidowali te animozje. Ale 
gdyby nawet zdarzyło się „rozstanie 
w gniewie”, nie istniały bariery, aby 
pośmiertnie nie towarzyszyć umrzy-
kowi w jego ostatniej drodze. Takie 
postępowanie było by wprost nie-
wybaczalne i „ nie do pomyślenia”. 
Zmarłego odwiedzała więc nie tylko 
najbliższa rodzina, sąsiedzi, nie tyl-
ko cała społeczność wiejska Wicy-
nia, ale też znajomi z sąsiednich 
wsi, chutorów, miast, a Pana Dzie-
dzica Edera żegnali nawet: „ho ho 
!”. Odwiedzający przychodzili we 
wzniosłym nastroju, klękali przed 
trumną, modlili się za duszę zmarłe-
go , siadali i czuwali, cicho szepcząc 
do sąsiadów. Przez całe 3 dni pobytu 
umrzyka w domu (przepis prawny), 
zawsze ktoś przy nim czuwał. Do 
czasu istnienia Wicynia był zwy-
czaj, że wieczorem i na noc schodzi-
li się masowo jego mieszkańcy, 
zwłaszcza starsze kobiety z sąsiedz-
twa i modliły się, odmawiały róża-
niec, litanię za zmarłych i do 
Wszystkich Świętych oraz śpiewały 
żałobne pieśni. Domownicy czuwali 
najdłużej, zwłaszcza, że trumna 
była w białej izbie - sypialni. Długo 
przestrzegany był przez starszych 

zwyczaj niezbliżania się do ciała, a 
nawet (zwłaszcza przed IWŚ) zakaz 
patrzenia na nie , szczególnie przez 
ciężarne kobiety. Brak podporząd-
kowania się temu zakazowi groziło 
przedwczesnym lub wręcz mar-
twym porodem . Przed IWŚ oznaką 
żałobnego domu było światło usta-
wione w oknie przez cały okres 
przebywania zmarłego w domu - do 
czasu pogrzebu. Przez cały ten czas 
obowiązywało też zaniechanie 
wszelkich prac polowych, gdyż 
zmarły mógłby pójść za kimś z do-
mowników w pole i... zaszkodzić 
plonom. Przestrzeganie tego było 
też oznaką żałoby po zmarłym. Wy-
konywano jedynie niezbędne ob-
rządki gospodarskie. Do czasu IWŚ 
obowiązywały też daleko posunięte 
restrykcje spożywcze. Dopóki ciało 
było w domu nie wolno było palić w 
piecu, nawet zimą, co jest zrozumia-
łe. Jedzono jak w poście - jeden raz 
dziennie, nie wolno było jeść masła, 
tylko postny chleb. Nie wolno było 
też nalewać wody do naczyń na te-
renie całego domu. Robiono to na 
zewnątrz i wnoszono do chaty. Nie 
uzyskano wytłumaczenia u informa-
torów tego postępowania; po prostu 
od dawna był taki zwyczaj - „od 
dawna tak wszyscy robili”. W po-
mieszczeniu z nieboszczykiem sta-
wiano putnię (wiadro ) wody- prak-
tykowano to sporadycznie nawet do 
czasu IIW Ś. Również nie uzyskano 
logicznego wytłumaczenia tego „ bo 
tak było dobrze i już ”. Sam obrzęd 
pogrzebowy na przestrzeni lat nie 
uległ istotnym zmianom. Po trzech 
dobach pogrzeb odbywał się najczę-
ściej w godzinach porannych. W 
dniu pogrzebu do domu żałobnego 
przybywali masowo krewni, sąsie-
dzi i znajomi, siadali wokół trumny 
, modlili się i śpiewali. Wcześniej, 
kiedy w Wicyniu nie było kościoła 
(przed 1892r) pieśni żałobne intono-
wane były przez tzw śpiewaka - byli 
to kobieta lub mężczyzna znający 
wiele pieśni pogrzebowych i żałob-
nych , prowadził też kondukt żałob-
ny z domu do kościoła w Dunajo-
wie, gdyż w tym okresie tam 
odbywały się pochówki ( Cmentarz 
na wzgórzu Capina powstał dopiero 
pod koniec lat osiemdziesiątych 
XIX wieku.) Śpiewak lub „zapie-
wajło ” , jak nazywali go wieśniacy 
. spełniał więc rolę kogoś w rodzaju 
„mistrza ceremonii ”.

  Wraz ze zbudowaniem kościoła, 
założeniem cmentarza, rolę śpiewa-
ka stopniowo przejmował kościelny 
wicyńskiego kościoła - w okresie 
międzywojennym był to pan Bara-
nowski. Intonował on pieśni, pro-
wadził kondukt z domu do kościoła, 
potem na cmentarz . jednak pieśni 
żałobne i pogrzebowe przy trumnie 
zamarłego nadal pozostawały w ge-
stii śpiewającego ..zapiewajły". 
„Urząd” ten, w Wicyniu, przecho-
dził z pokolenia na pokolenie. Przed 
zabiciem wieka trumny rodzina że-

gnała się z nieboszczykiem, „obła-
piała ”go. Obłapianie i towarzyszą-
ce temu dramatyczne sceny , 
uzależnione były od głębokości 
przeżywania pożegnania, od stosun-
ku uczuciowego, istniejącego wcze-
śniej , pomiędzy jeszcze żywym i 
już zmarłym. Sąsiedzi i dalsi znajo-
mi żegnali się poprzez uścisk ręki 
nieboszczyka, dotyk trumny, rzadko 
pocałunek. Wieko trumny zabijał 
śpiewak lub jakikolwiek inny obcy 
mężczyzna. Rodzina tego nie robiła, 
bo byłby to dowód, że się chce 
zmarłego jak najszybciej pozbyć. 
Przed wyniesieniem trumna musiała 
być pokropiona święconą wodą. 
Czynił to ksiądz, gdy w ogóle był 
obecny już w domu, a w jego nie-
obecność śpiewak lub wręcz ktoś z 
rodziny. Dawniej przed wyniesie-
niem trumny trzykrotnie uderzano 
nią w próg, ostatnimi laty tylko trzy-
krotnie pochylano nad progiem. 
Miało to zabezpieczyć przed powra-
caniem, w przyszłości , zmarłego do 
domu w postaci ducha. Trumnę wy-
noszona zawsze głową naprzód, 
przez drzwi, sporadycznie okno. Po 
wyniesieniu trumny, przed IWS, po-
zostawiano przez jakiś czas drzwi i 
okna otwarte, żeby ... „resztki duszy 
poleciały za ciałem”. Z domu trum-
nę wynosili zawsze czterej mocni 
mężczyźni, nie należący do rodziny 
zmarłego, obcy. Oni też dźwigali 
trumnę do pojazdu -najczęściej 
wozu, a potem do kościoła. Rodzina 
nie mogła pomagać w wynoszeniu, 
bo byłoby to znakiem , że przez wy-
niesienie trumny chce się zmarłego 
natychmiast pozbyć, że nie żałuje 
go, a nawet nienawidzi. Trumnę ze 
zwłokami dźwigano tylko z kościo-
ła na cmentarz, chyba, że odległość 
była znaczna . Do Dunaj owa wie-
ziono konną furmanką, choć na 
cmentarz w Wicyniu też wielokrot-
nie pojazdem, zwłaszcza zimą. Wóz 
zaprzęgany był w parę koni. Starano 
się nie brać koni własnych, zwłasz-
cza , gdy zmarłym był gospodarz - 
ich właściciel. Informator zwracał 
uwagę, iż konie często odmawiały 
posłuszności w takich przypadkach, 
„ a nie wiedzieć czemu” były bardzo 
narowiste, co zakłócało potrzebny 
spokój zmarłemu. Do poganiania 
koni w czasie transportu trumny ni-
gdy nie używano batów - w ogóle 
go nie zabierano. Bat służył do trza-
skania i poganiania w trakcie obrzę-

dów weselnych jako oznaka radości, 
na pogrzebie był on zupełnie zbęd-
ny. Trumnę stawiało się na wozie 
wysłanym słomą lub sianem, zimą 
na saniach. Furman szedł koło 
wozu, na wozie były tylko malutkie 
dzieci. Za wozem szedł kondukt po-
grzebowy, ksiądz, chorągwie , naj-
bliższa rodzina i dalsi znajomi . Ko-
nie nie były niczym przybierane. 
Dopiero pod koniec lat dwudzie-
stych, zaczęto na pogrzeb nosić 
kwiaty i wieńce. Dawniej śpiewak, a 
potem kościelny intonował pieśni 

żałobne i pogrzebowe. Wyglądało to 
tak, że najpierw śpiewał solo jedną 
zwrotkę ,a potem uczestnicy kon-
duktu powtarzali za nim. Co pewien 
czas robiono przerwę w śpiewaniu, 
odmawiając wówczas różaniec , 
rozpoczynany przez śpiewaka. W 
ten sposób kondukt docierał do 
cmentarza. Gdy pochówki były w 
Dunajowie - pokonywano trasę aż 
ok.7,5km. Pochówki w Wicyniu- to 
przemarsz konduktu na trasie nie-
spełna l km. Z kościoła na cmentarz 
nieśli trumnę ci sami mężczyźni, 
którzy wynosili ją z domu. W czasie 
przenoszenia trumny na cmentarz 
nie można było absolutnie postawić 
jej na ziemi, zwłaszcza, gdy ksiądz , 
z różnych powodów jeszcze nie po-
kropił zwłok wodą święconą. Wów-
czas dusza zmarłego mogła by nie-
poświęcona pójść do ziemi. Po 
przeniesieniu na cmentarz, trumnę 
stawiano koło wykopanego dołu na 
deskach. Grabarzem w Wicyniu był 
ktoś z miejscowej biedoty, w prze-
szłości zatrudniano do tego celu naj-
bardziej ułomnego wieśniaka, któ-
rych opłacała rodzina zmarłego na 
zasadzie porozumienia. W starym 
Wicyniu mowy pogrzebowe nad 
grobem zdarzały się rzadko, zastę-
powało je klika słów wypowiedzia-
nych przez księdza, przed złoże-
niem trumny do grobu. Jeżeli 
wygłaszano je to na pogrzebach 
osób sprawujących jakąś funkcje we 
wsi - sołtys, pisarz, nauczyciel, ktoś 
z dworu - zarządca, dziedzic itp., 
Mówcą był ktoś z najbliższych 
współpracowników zmarłego, ktoś 
z przełożonych lub ostatecznie sam 
ksiądz. Nad trumną dziedzica dworu 
- Mirosława Edera przemawiało kil-
ka dystyngowanych osób i przy-
jezdnych z daleka: księża ze Lwo-
wa, przedstawiciel Sokoła ze 
Złoczowa, a nawet przemówienie 
miał sam pan Kazimierz Dłuski. 
właściciel Sanatorium dla Piersiowo 
- Chorych w Kościeliskach koło Za-
kopanego - przyjaciel Edera. Ciało 
właściciela wicyńskiego dworu zło-
żono w murowanym grobowcu - je-
dynym , zresztą , na wicyńskim 
cmentarzu. Potem przeniesiono ją i 
kilka innych do specjalnie wybudo-
wanej kaplicy zlokalizowanej o 
200m. za dworem. Przed spuszcze-
niem trumny do grobu rodzina obej-
mowała ją, żegnając się w ten spo-
sób ze zmarłym. Trumnę na linach 

spuszczali w dół mężczyźni. którzy 
dźwigali ją oraz grabarz. Po odpra-
wieniu modłów przez księdza, na 
trumnę sypano po garstce ziemi, 
rzucano kwiaty lub wieniec. Czynił 
to też ksiądz, specjalną drewnianą 
łopatką wrzucając ziemię na trum-
nę. Powtarzał to trzykrotnie. Resztę 
grobu zasypywał grabarz łopatą, 
czyniąc to jeszcze podczas obecno-
ści ludzi na cmentarzu. Po uformo-
waniu grobu, ustawieniu krzyża 
drewnianego z tabliczką (dzieci 
miały mały biały krzyżyk), pozosta-

wiano na mogile kwiaty i wieńce, a 
wokół grobu, w ziemię wsadzano 
płonące białe świece. Na krzyżu za-
wieszany był wieniec wykonany 
przez najbliższą rodzinę. Z reguły 
nie kupowano wieńców - robiła je 
grupa kobiet własnym sumptem i z 
dużą wprawą. Szkielet wieńca wy-
konywano z pręta drewnianego wy-
giętego w okrąg, który obkładano 
jedliną, a na niej mocowano druci-
kami różnokolorowe kwiaty z bibuł-
ki nasyconej woskiem, poprzez za-
nurzenie w płynnym, gorącym 
roztworze. Odchodzącym z cmenta-
rza nie wolno było oglądać się za 
siebie, świadczyło to bowiem, że 
zazdrości się zmarłemu śmierci, co 
ściągało nieszczęście na oglądające-
go się. W okresie międzywojennym 
wystawne pogrzeby, nawet z udzia-
łem orkiestry wiejskiej, która była w 
Wicyniu , miały takie osobistości 
jak nauczyciel, wójt, bogaci gospo-
darze, którzy dokonywali zapisów 
testamentalnych na rzecz kościoła. 
W takim przypadku nawet sam pro-
boszcz Jan Palica albo Jan Walter 
pilnowali, aby pogrzeb był jak naj-
bardziej uroczysty. Niekiedy na po-
grzeb zapraszani byli dodatkowo 
inni kapłani z sąsiednich parafii. W 
pewnym sensie wystawność pogrze-
bu uzależniona była ostatecznie nie 
tylko od statusu społecznego nie-
boszczyka ale i od zamożności jego 
i rodziny. Po pogrzebie rzadko wy-
prawiano stypę, zapraszano jedynie 
furmana na obiad i wódkę. Uważa-
no za udany pogrzeb, jeżeli nie tyl-
ko dopisała pogoda, umrzyk „wy-
glądał ” ładnie, ale przede wszystkim 
od oprawy i liczby uczestników po-
grzebu. Pogrzeby zmarłych natural-
nie lub tragicznie były z reguły licz-
ne, widowiskowe. Był pewien 
niepisany obowiązek uczestnictwa 
w nim oraz podświadoma potrzeba 
pożegnania jednego z członków ist-
niejącej wspólnoty. Ponadto uczest-
nictwo w pogrzebie zobowiązywało 
rodzinę zmarłego do pójścia na po-
grzeb osoby uczestniczącej w przy-
szłości. Był to więc sposób zapew-
niania sobie uczestników na 
własnym pogrzebie i forma zapew-
niania sobie „pięknego pogrzebu”. 
Żałoba trwała przez rok. Kobiety 
ubierały się skromniej, niekiedy do-
minowała czerń w ich ubiorze. Nie 
noszono opasek na rękawach , ani 
czarnych baretek przy kołnierzu. W 
dni świąteczne dbano o skromny 
ubiór, z unikaniem kolorów, u ko-
biet obowiązywała czarna a przy-
najmniej ciemnego koloru chustka i 
czarne pończochy Obowiązywał za-
kaz uczestnictwa w imprezach roz-
rywkowych, zabawach, spektaklach 
przez rok, a szczególnie zakaz tań-
ca, jeśli się na takiej imprezie ktoś 
znalazł przypadkowo. Poza tym w 
rodzinie zmarłego przez okres roku 
nie organizowano chrzcin ani wesel, 
odkładając je na okres późniejszy. 
Po dłuższym lub krótszym czasie, 
starano się ,aby , zwłaszcza na 
Wszystkich Świętych, zmienić 
krzyż drewniany na metalowy lub z 
piaskowca, kamienia, z tablicą za-
wierającą właściwe inskrypcje. Po-
dawano informacje o zmarłym; na-
zwisko, imię, daty urodzin i śmierci 
oraz napisy takie jak „Prosi o Zdro-
waś Mario” itp. Zwiedzając wicyń-
ski cmentarz przed kilkoma laty, 
autor mógł osobiście obejrzeć prze-
trwałe do dzisiejszego dnia nagrob-
ki. Zauważyłem głównie mogiły 
ziemne, z obeliskami w kształcie 
krzyży ustawionymi w okolicy po 
stronie głowy zmarłego . Na tabli-



www.ksi.kresy.info.pl                                                Kresowy Serwis Informacyjny                                       1 listopada  2012 - strona 55

BARWY KRESÓW- KULTURA - TRADYCJA
cach inskrypcyjnych podane były w. 
wym. dane. Nie zauważyłem istnie-
nia długich, nadmiernie rozwinię-
tych, wierszowanych inskrypcji na 
tablicach nagrobkowych. Informa-
tor podaje, że rzadko stosowano 
płyty nagrobkowe lub otoczenia 
grobów innym elementem niż darni-
na . Umacniano nią boki grobów i 
obsadzano kwiatami. Kwiatów i in-
nych elementów z cmentarza nie 
wolno było brać do domu. Jeszcze 
do IIWS istniało przekonanie, że 
rwanie kwiatów z grobów powoduje 
wystąpienie wrzodów i liszaju na 
skórze złodzieja. Do czasu IWS gro-
by ubierano głównie na Wszystkich 
Świętych, zwłaszcza, gdy groby Wi-
cynian znajdowały się tylko na 
cmentarzu w Dunajowie. Po założe-
niu cmentarza w Wicyniu , po 1892 
roku, odwiedzano i przystrajano 
groby częściej ; w rocznice śmierci, 
imieniny, a także, niemal obowiąz-
kowo, w okresie wigilii Bożego Na-

rodzenia -stawiano świece, kaganki, 
sztuczne kwiaty itp. Nierzadko od-
wiedzano cmentarz z opłatkiem i 
czymś na rozgrzewkę... Na Wszyst-
kich Świętych groby obkładano 
choiną, koniecznie wymieniano na 
nowy wieniec , wieszano go na 
krzyż, drugi zaś kładziono na grób. 
Wieńce przygotowano we własnym 
zakresie z choiny i nawoskowanych 
bibułkowych, różnokolorowych 
kwiatów . Wokół grobu i na nim sta-
wiano licznie białe , palące się 
świeczki. Pod koniec lat trzydzie-
stych zaczęto stroić groby żywymi 
kwiatami w doniczkach, zakupiony-
mi na jarmarkach w pobliskim Zło-
czowie lub Dunajowie , bądź też 
wyhodowane wcześniej we wła-
snym gospodarstwie. Kwiaty cięte 
należały do rzadkości. Specyficznie 
wyglądał w Wicyniu pogrzeb pa-
nien i kawalerów. W przeddzień po-
chówku, panny , dziewczęta z naj-
bliższego otoczenia zmarłej 

schodziły się do jej domu, jak druh-
ny na „wieniec weselny”, z tym że 
zamiast wianka dla panny młodej 
robiły przy trumnie z młodymi 
zwłokami wieniec z choiny, którym 
oplatały trumnę. Do samego kresu 
istnienia Wicynia utrzymywał się 
ten obrzęd. W kondukcie pogrzebo-
wym dziewczęta szły ubrane na ja-
sno-jak druhny, a młodzi chłopcy- 
kawalerowie, nieśli trumnę (jak 
drużbowie). Zmarłą pannę, jak i ka-
walera, ubierano do trumny jak do 
ślubu (welon, biała suknia, wianek z 
mirtu na głowę panny, bukiecik z 
mirtu przypinany do butonierki ka-
walerowi). W wypadku pogrzebu 
kawalera również wykonywano 
wieniec z choiny wokół trumny. Ro-
biły go dziewczęta w przeddzień 
pogrzebu, lecz nie w domy umrzy-
ka, lecz w domu jednej z panien, 
najczęściej najbliższej jego sercu. 
Nie musimy zauważać, że te nie-
zgodne z biologią, bo nazbyt wcze-

sne pochówki, miały szczególnie 
głęboką i smutną w swej treści wy-
mowę. Wieś była tym głęboko 
wstrząśnięta i dopiero po kilku 
dniach wychodziła ze swoistego po-
pogrzebowego stuporu. Podobnie w 
bieli chowane były małe dzieci. Po 
pogrzebie, zgodnie ze starym zwy-
czajem, jego uczestnicy zapraszani 
byli na „stypę” poczęstunek. Biedni 
wieśniacy Wicińscy zwolnieni byli 
jednak z obowiązku jej wyprawia-
nia. Uczestnicy pogrzebu podejmo-
wani byli w domu. Dbałość o stypy 
wynikała z pradawnych zwyczajów 
pogrzebowych, z pogańskiej jeszcze 
wiary w pośmiertny żywot duszy, 
która wprawdzie oddzielona od cia-
ła, prowadzi dalszy żywot i wpływa 
na losy żyjących. Na poczęstunek 
składały się: herbata, ciasta, nieraz 
dania ciepłe i ... niemal zawsze al-
kohole. Rzadko, ale kilkakrotnie 
zdarzały się pogrzeby samobójców. 
Informator podaje, że miały one 

mało uroczysta oprawę. W tym 
można było dopatrywać się pew-
nych znamion dezaprobaty dla po-
stępku samobójcy, wyrażonych w 
sposobie ceremonii pogrzebowej. 
Samobójstwo było w Wicyniu wiel-
kim wstydem dla wieśniaków, a 
zwłaszcza dla rodziny ofiary. Na 
taki pogrzeb nie zapraszano nawet 
śpiewaka. Samobójców chowano z 
dala od zmarłych naturalnie, „pod 
płotem” - w drugim końcu wicyń-
skiego cmentarza, a wcześniej w 
Dunajowie - wręcz , poza murem 
cmentarza. Dezaprobata dla czło-
wieka , który targnął się na własne 
życie była totalna. Groby samobój-
ców były zaniedbane, nawet własna 
rodzina nie kwapiła się z dbaniem o 
ich stan.
Materiał z Szczecińskich Zeszytów 
Kresowych  nr.13 2012 r. wydawa-
nych przez lokalne TMLiKPW.

Napisała Ewa Fulińska-
-Nadachowska
zebrał i ułożył Piotr Strze-
telski

Wprowadzenie: 
 Prezentuję Państwu ostatnią już 
część „Opowieści babci” autorstwa 
pani Ewy Fulińskiej Nadachow-
skiej. W bardzo barwnie napisanych 
wspomnieniach czasów wojny i 
następujących po sobie kolejnych 
niemieckiej i sowieckiej okupacji 
miasta, wyłania się obraz codzien-
nego życia mieszkających w nim 
ludzi. Ewa wspólnie ze swoimi 
przyjaciółmi zdaje maturę i wcho-
dzi w dorosłe życie. Poznaje swo-
jego przyszłego męża – Franciszka 
Nadachowskiego. Wszyscy żyją 
nadzieją na wyzwolenie i lepsze 
życie w polskim Lwowie. Pomimo 
trwającej wojny, ciężkiego i niebez-
piecznego życia w okupowanym 
Lwowie, młodzież nie rezygnuje ze 
swych praw do beztroski i zabawy. 
W okresie karnawału urządzane są 
nawet zabawy taneczne, w tym rów-
nież w rodzinnym domu Ewy na ul. 
Tarnowskiego. 
Jednak obok „normalnego” życia 
jakie toczy się w mieście do miesz-
kańców dochodzą straszne wieści 
najpierw o zbrodniach Sowietów w 
Katyniu, a potem o ukraińskich mor-
dach dokonywanych na Polakach na 
Wołyniu i w okolicach Lwowa. 
Front wschodni zbliżał się coraz bli-
żej miasta. Rozpoczynają się nocne 
bombardowania. Lwowscy akowcy 
przygotowują się do akcji "Burza". 
Było założenie, że Polacy muszą 
wziąć udział przy oswobadzaniu 
miasta od okupacji niemieckiej w 
przekonaniu, że będzie to mieć duże 
znaczenie polityczne. Jednak rze-
czywistość okazuje się inna. Gdy 
Sowieci zajmują pod koniec lipca 
1944 roku Lwów rozpoczyna się 
kolejna trwająca do dziś okupacja 
tego od wieków polskiego mia-
sta. W grudniu 1944 roku Rosjanie 
aresztują i wywożą do pracy w ko-
palniach Donbasu profesorów wyż-
szych uczelni. Niektórzy z nich na 
zawsze pozostali w tej nieludzkiej 
ziemi. 
Niedowierzanie oraz poczucie 

opuszczenia, zdrady i wielkiej 
krzywdy ogarnia wszystkich Po-
laków mieszkających we Lwowie 
gdy docierają do nich wiadomości o 
konferencji jałtańskiej. Lwów prze-
staje być polski. W maju 1945 Ro-
sjanie ogłaszają dzień zwycięstwa, 
a w czerwcu mama Ewy ocenia, że 
nie ma dla młodych przyszłości w 
sowieckim Lwowie i zapada decy-
zja o opuszczeniu miasta z ostatnim 
transportem politechniki. Jedynie 
Ojciec Ewy – prof. Benedykt Fuliń-
ski pozostaje tam - na Górce Jacka 
i na Górce Powstańców na Cmenta-
rzu Łyczakowskim. 
Ewa nie obejrzawszy się za siebie 
wychodzi z domu, wsiada do tram-
waju i po dotarciu na Dworzec Kole-
jowy wsiada do towarowego pocią-
gu, który w końcu rusza. Wszyscy 
zgromadzeni patrzą na znikające we 
mgle Ukochane Miasto. Nikt nic nie 
mówi, słychać tylko miarowy stukot 
kół pociągu, który wiezie ich w nie-
znaną przyszłość.
  Piotr Strzetelski

Matura i poznanie 
z Frankiem
W sierpniu 1943 roku odbyła się na 
kompletach matura. Pięć dziewcząt 
i dwu chłopców pilnie uczyło się tej 
wiosny. Nie było jednak tego na-
pięcia, jakie towarzyszyło maturom 
przedwojennym. 

/ Fot. 1. Ewa po maturye na tarasie

Ewa i Danusia pamiętając jak ich 
bracia, Stefan i Adzik, po nocach 
wkuwali do egzaminu dojrzałości, 

chciały, żeby tradycji stało się za-
dość i postanowiły jedną noc po-
święcić na wspólną naukę. Praco-
wały pilnie do dwunastej, a potem 
tak zaczęły im się oczy kleić, że 
obie w ubraniach położyły się na 
łóżku Ewy z zamiarem króciutkiej 
drzemki. Przespały do rana i obu-
dziły się później niż zwykle. Bilans 
czasowy wypadł więc niekorzystnie 
i tradycja nie została spełniona.
Egzamin odbył się w mieszkaniu 
koleżanki, Krysi Dutkiewicz. Je-
den duży pokój zamieniono na salę 
szkolną z osobnymi stoliczkami 
dla siedmiorga uczniów. Byli nimi: 
Adam Blum, Krysia Dutkiewicz, 
Ewa Fulińska, Danusia Różycka, 
Kazia Rutkowska, Zbyszek Tabisz 
i Halinka Żygulska. Naprzeciw, 
przy długim stole, zasiadła komisja 
z dyrektorką Stefanią Stipalówną 
na czele. Panował - stosownie do 
ważności chwili - nastrój powagi i 
skupienia. Była to grupa młodzieży 
zdolnej i zdyscyplinowanej, więc 
egzamin wypadł dla wszystkich po-
myślnie. Komisja po naradzie ogło-
siła wyniki, a potem odbyło się przy-
jęcie. Gdy nauczycielki rozeszły się, 
maturzyści zostali na "balu". Musiał 
on z konieczności trwać całą noc, 
bo obowiązywała godzina policyjna 
i dopiero rano można było poka-
zać się na ulicy. Choć zabawa była 
wyśmienita, Ewa z Danusią z uczu-
ciem piasku w oczach, zmęczenia i 
senności powędrowały z brzaskiem 
z placu Prusa na Górkę Jacka, do 
swoich domów.
Jeszcze przed maturą przyszedł 
kiedyś odwiedzić Mamę profesor 
Julian Tokarski. Ewa nie przeczu-
wała, jak zaważy ta wizyta na jej 
życiu. W tym czasie miała poważ-
ny kłopot. Wskutek karmienia wszy 
pojawiły się u niej objawy anemii. 
Niepokojący był niekorzystny sto-
sunek białych i czerwonych ciałek 
krwi oraz tylko 56% hemoglobiny. 
Narzeczona Mieczysława Borode-
ja - Marysia Wajdówna robiła jej 
zastrzyki wątrobowe, jakie miały 
jej pomóc, ale lekarz instytutowy, 
Polak, radził przerwać karmienie. 
Potrzebna była jednak Arbeitskar-
te chroniąca przed przymusowymi 
robotami. Tokarski zaproponował, 
że weźmie swoją chrześniaczkę do 
dawnego uniwersyteckiego instytu-
tu geologii i petrografii, włączonego 

przez Niemców do przedsiębiorstwa 
Karpathen-Öl AG zajmującego się 
poszukiwaniem ropy naftowej na 
Podkarpaciu. Legitymacja tej insty-
tucji także dobrze chroniła. Profesor 
opowiadał, że ma już kilku pod-
opiecznych chłopców, wśród nich 
swojego krewnego, Franka Nada-
chowskiego. 

/ Fot.3 . Ewa z Frankiem

Matka prof. Juliana Tokarskiego 
była z domu Nadachowska. Wtedy 
zaczął opowieść o tej swojej rodzi-
nie. Ojciec Franka pułkownik Adam 
Nadachowski był dowódcą 83-ego 
pułku piechoty w Kobryniu na Po-
lesiu. Zginął w kampanii wrześnio-
wej 9-tego września, akurat w 16-te 
urodziny swojego syna i pochowa-
ny został w Skierniewicach. Miał 45 
lat. Jego żona Zofia Nadachowska 
w parę tygodni po zajęciu Kobrynia 
przez Rosjan uciekła z dziećmi, Irką 
i Frankiem, do Lwowa ratując je i 

siebie przed wywozem. Zamieszka-
ła u swojej siostry Janiny Gottaso-
wej, która miała dwoje dzieci, Janka 
i Krysię, nieco młodszych od Irki 
i Franka. Razem z nimi mieszkały 
też babcia, Maria z Krzyżanow-
skich Ilaszewiczowa i najmłodsza 
z sióstr, Wisia Ilaszewiczówna. Ju-
lian Tokarski wiedział, że Ojciec był 
gorącym zwolennikiem tajnego na-
uczania. Rozpoczął nawet działania 
w tym kierunku, lecz nagła śmierć 
przerwała je. Jest o tym wzmianka 
w ,,Słowniku biologów polskich", 
wyd. PWN. Profesor powiedział, 
że traktuje swoją opiekę nad tymi 
młodymi ludźmi jako pracę wycho-
wawczą i nauczycielską. Zapropo-
nował, aby do tego grona dołączyła 
Ewa, zwłaszcza że wkrótce miała 
zdać maturę na kompletach i można 
było traktować to jako rozpoczęcie 
studiów. Tak więc Ewa, zamiast za-
trzymać się na parterze Starego Uni-
wersytetu na ulicy Mikołaja, gdzie 
karmiła wszy w Instytucie Weigla, 
zaczęła chodzić na pierwsze piętro 
tego gmachu, do dawnego Instytu-
tu Geologii. Tu nastąpiło poznanie 
Ewy i Franka.
Tokarski opracował metodę wnio-
skowania o roponośności złoża na 
podstawie zawartości ciężkich mi-
nerałów. Średnie próbki skał uciera-
ło się, przesiewało się przez zestaw 
specjalnych sit, przepłukiwało się 
wodą, następnie mieszało się z tak 
zwaną ciężką cieczą. Uzyskiwano w 
ten sposób różne frakcje, bo lżejsze 
cząstki pływały po powierzchni, a 
cięższe opadały na dno zbiornicz-
ka. Z kolei, z frakcji ciężkich spo-
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/ Załoga laboratorium -  od lewej Andrzej Oberc, Miecio Dochnal, ksądz Oberc, Tadzio Ziem-
ba i Ewa Fulińska
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rządzano preparaty i obserwowano 
pod mikroskopem polaryzacyjnym. 
Z wyglądu kryształków, widoku 
ich w świetle spolaryzowanym i 
wzajemnego stosunku ilościowego 
wnioskowało się o składzie próbki. 
Obserwowało się też pod mikrosko-
pem cieniutkie płytki sporządzane 
ze skał, tak zwane szlify. Wykony-
wano też analizę chemiczną skał.
Pomimo trwającej wojny, ciężkiego 
i niebezpiecznego życia w okupo-
wanym Lwowie, młodzież nie rezy-
gnowała ze swych praw do beztroski 
i zabawy. Trzej chłopcy pracujący 
w instytucie mieli grono kolegów 
i koleżanek. Popołudniami, korzy-
stając z obszernych pomieszczeń 
i dużych stołów, urządzali mecze 
ping-pongowe, gry w brydża, a na-
wet tańce przy patefonie. Raz zor-
ganizowali seans spirytystyczny. 
Kilka osób usiadło dookoła stoli-
ka, na którym leżał odwrócony ta-
lerzyk. Wszyscy wyciągnęli ręce i 
zbliżyli je do talerzyka. Prowadzą-
cy seans chłopiec kazał skupić się 
i skoncentrować wzrok na leżącym 
przedmiocie. I nagle zaczął on wi-
rować tak szybko, że trudno było 
nadążyć z rękami. Ewa sądziła, że 
była to niezwykle zręczna sztucz-
ka. Zajrzała nawet pod blat stolika 
podejrzewając, że ktoś przesuwa 
magnes, a talerzyk też ma w sobie 
magnesik. Użyto jednak zwykłego, 
śniadaniowego talerzyka, a wszyscy 
trzymali ręce na górze. Widać było, 
że początkowy żart, jakim miał być 
seans, zaczął budzić ogólne zdzi-
wienie, a nawet poczucie niesa-
mowitości, zwłaszcza, że talerzyk 
wędrował także po krawędzi blatu. 
Chcąc przekonać się, kto tu "kręci" 
(w rzeczywistości i w przenośni), 
eliminowano kolejne osoby. Zawsze 
jednak dwie trzymały ręce nad ta-
lerzykiem. Raz wprawiony w ruch, 
przesuwał się z dużą szybkością. 
Dopiero gdy wszyscy opuścili ręce 
wzdłuż ciała, zatrzymał się. Franek 
i Ewa próbowali rozwiązać zagadkę 
i domyśleć się, kto z obecnych był 
tak niezwykle zręcznym, a równo-
cześnie tak dobrze maskującym się 
sztukmistrzem, ale nie znaleźli od-
powiedzi. A może działała tu jakaś 
siła metafizyczna? 
W okresie karnawału urządzano za-
bawy taneczne w różnych domach, 
za każdym razem w innym. Raz 
odbyła się także w domu na ulicy 
Tarnowskiego. I znowu jak na "ba-
lach" chłopców z Halusią Tokarską 
i jej koleżankami, sunęły pary po 
parkiecie salonu, tańczące walce, 
bostony, tanga, fokstroty. Te zabawy 
i rozrywki stanowiły dla lwowskiej 
młodzieży okresu okupacyjnego ro-
dzaj samoobrony psychicznej przed 
napierającą ze wszystkich stron gro-
zą wojny. 
Jeszcze wiosną 1943 roku w miej-
scowej gazecie ukazały się artykuły 

o tragicznym odkryciu przez Niem-
ców grobów oficerów polskich w 
Katyniu. Był to kolejny szok, jaki 
dane było przeżyć mieszkańcom 
Lwowa. Nikt nie miał wątpliwo-
ści, że zbrodnia ta była dziełem 
Sowietów. Po zwycięstwie Rosjan 
pod Stalingradem stopniowo front 
wschodni przesuwał się na zachód. 
Polacy walczyli na wszystkich fron-
tach, a także w okupowanym kraju. 
Z tym wiązano nadzieje na przy-
szłość, lecz odczuwano, że była ona 
niepewna. Młodzież śpiewała popu-
larną wtedy piosenkę:

"Upływa	 szybko	 życie,	 jak	 potok	
płynie	czas,	
za	rok,	za	dzień,	za	chwilę	razem	nie	
będzie	nas".	

Nikt nie wiedział, co przyniosą naj-
bliższe dni, tygodnie, miesiące.

Gdzie są chłopcy 
z tamtych lat?
Z początkiem 1944 roku nasiliły się 
zagrożenia ze strony Ukraińców. 
Dochodziły hiobowe wieści o mor-
dach dokonywanych na Polakach 
na Wołyniu i w okolicach Lwowa. 
Niektóre polskie wioski przestały 
istnieć. Część mieszkańców zabi-
to, a pozostali uciekli. Domy ich i 
dobytek palono. Z rąk Ukraińców 
zginęło wtedy wiele tysięcy ludzi. 
Lwowska AK zorganizowała sa-
moobronę, dzięki której uratowano 
wielu mieszkańców wiosek. We 
Lwowie zdarzało się, że Ukraińcy 
zatrzymywali młodych ludzi, żąda-
li dokumentów, a jak ktoś odmówił, 
strzelali zabierając papiery ofiary, 
aby zapewne potem posłużyć się 
nimi. Tak poniósł śmierć syn profe-
sora politechniki Suchardy. Praw-
dopodobnie także z rąk Ukraińców 
zginął na wsi pod Lwowem Staszek 
Węglarz, dawny współpracownik 
Jacka, a potem Miecia Borodeja. 
Syn Władysława Fugowskiego, 
16-letni Kazik, też zginął (znacznie 
później) zastrzelony przez żołnie-
rzy sowieckich na granicy podczas 
nielegalnego jej przekraczania. 
Fugowski był współpracownikiem 
najpierw Jacka, a potem Miecia. 
Wszystkimi w domu wstrząsnę-
ła tragiczna wiadomość o śmierci 
trzech siostrzeńców ojca - Eryka, 
Henryka i Bolesława Strzetelskich, 
zamordowanych przez Ukraińców.
Z początkiem lutego 1944 roku 
zamieszkał w domu na ul. Tar-
nowskiego profesor historii Uni-
wersytetu Poznańskiego Józef Wi-
dajewicz z żoną i córką Ewą. Od 
wakacji 1939 roku przebywali oni 
u rodziny w Brzeżanach. Profesor 
dowiedział się, że jest na liście do 
rozstrzelania (prawdopodobnie 

sporządzonej przez Ukraińców). 
Postanowił więc opuścić to miasto 
i przyjechał do Lwowa. Jeszcze 
podczas sowieckiej okupacji Józef 
Widajewicz odwiedzał Ojca. Tato 
zaintrygowany był zbieżnością na-
zwisk profesora i swojej matki, z 
domu Widajewiczówny. Obaj pa-
nowie po wymianie informacji o 
swych przodkach doszli do wnio-
sku, że nie są spokrewnieni. W 
maju rodzina Widajewiczów wyje-
chała do Krakowa. Po wojnie Ewa 
i Jędrek pobrali się.
Front wschodni był coraz bliżej. 
Rozpoczęły się nocne bombardo-
wania Lwowa. Sowieci zrzucali z 
samolotów na spadochronach lam-
py (flary) oświetlające miasto tak, 
że jasno było niemal jak w dzień. 
Potem następowało bombardo-
wanie. Nic dziwnego, że przy ta-
kiej widoczności lotnicy sowieccy 
trafiali celnie. Zniszczony został 
wtedy piękny Dworzec Główny, 
okolice Kopca Unii Lubelskiej i 
wiele różnych obiektów. W czasie 
nocnych alarmów Ewa nie scho-
dziła na dół do komórki, nie tylko 
dlatego, że przekonana była o nie-
skuteczności tej ochrony, lecz tak-
że by obserwować widok z okna 
swej sypialni w tym niezwykłym 
oświetleniu. Elementy krajobrazu 
uwypuklone były bardzo wyraź-
nie. Krzyżujące się na niebie smugi 
reflektorów obrony przeciwlotni-
czej, srebrzyste w tym oświetle-
niu korony drzew, dawały widok 
pełen niesamowitości, grozy, ale 
też swoistego piękna. Wielu ludzi 
źle znosiło te bombardowania i w 
obawie przed zbliżającym się fron-
tem oraz ponownym zetknięciem 
się z Sowietami zaczęło zawczasu 
wyjeżdżać na zachód. Wyjechała 
Zosia z Kuźniewiczów Chudzio-
wa z ciocią Lunią Kuźniewiczową, 
mężem Bolesławem i dwojgiem 
dzieci, Dobrosławem i Basią. Chu-
dziowie zajmowali od jakiegoś 
czasu mieszkanie na górze. Wy-
jechało wielu znajomych, a także 
koleżanek Ewy, między innymi 
Danusia Różycka z rodzicami. In-
stytut geologii przygotowywał się 
do ewakuacji. W końcu wyjechał 
także profesor Tokarski z częścią 
pracowników. Franek i Ewa pozo-
stali we Lwowie.
Pewnego popołudnia rozległ się w 
mieszkaniu odgłos pojedynczego 
dzwonka. Domownicy i wtajemni-
czeni używali dwu dzwonków. Jed-
nego przy bramie, drugiego ukry-
tego za kamiennym lwem. Każdy 
z nich miał odmienny dźwięk. Dla 
pewności sprawdzano za każdym 
razem, kto stoi przy bramie, pa-
trząc przez drzwi z dołu, skąd moż-
na było dojrzeć osobę widoczną za 
oszkloną, zakratowaną bramą, lub 
wychylając się przez okno z po-
koju od ulicy zorientować się, kto 
znajduje się przed domem. Mama 
zajrzała przez drzwi z dołu. Jakiś 
Niemiec w mundurze! – zawołała 
alarmując wszystkich. Dzwonek 
odezwał się znowu, tym razem dłu-
żej. Wojtek chcąc opóźnić otwie-
ranie, aby dać Mieciowi czas na 
uporządkowanie "meliny", poszedł 
na górę, otworzył okno pokoju, wy-
chylił się i spytał: - Kto tam? Oficer 
zasalutował i zawołał po polsku  - 
Cześć Wojtek! To ja! Gucio! Ste-
fan, który także był w mieszkaniu, 
otworzył bramę i wprowadził go-
ścia. Gucio Kinze, dawny sąsiad i 
towarzysz zabaw młodszych chłop-
ców, opowiadał, że przyjechał 
spod Tarnopola zajętego już przez 

Rosjan. Niemcy przegrywają woj-
nę – powiedział. Cofamy się i nie-
długo działania frontowe będą we 
Lwowie. Chciałem zobaczyć się ze 
swoimi starymi znajomymi. A co 
z Jankiem Mozołowskim? Pamię-
tacie, jak zjeżdżaliśmy na nartach, 
to jego Dżuka łapała nas zębami za 
nogawki. Najbardziej ja się wywra-
całem. – Boś był grubas i fajtłapa 
– pomyślał Wojtek i powiedział: - 
Janek jest w Anglii. – To pewnie 
jest lotnikiem? - przed wojną la-
tał przecież na szybowcach. Może 
bombarduje Niemcy? – Bardzo 
prawdopodobne – przytaknął Ste-
fan. A Adzik Różycki gdzie jest? – 
Też pewnie w Anglii w Polskiej Ar-
mii. – Jak to się wszyscy rozlecieli 
po świecie – stwierdził Gucio. Wie-
cie, chciałem obejrzeć nasz dom, 
ale nie wpuszczono mnie, bo zajęty 
jest przez żandarmerię. Obszedłem 
tylko ogród od tyłu. Mogłem tylko 
popatrzeć przez siatkę - takie wiel-
kie chwasty wyrosły! Zaglądałem, 
czy jest jeszcze ta dziura w płocie, 
przez którą przełaziłem do was na 
boisko grać w piłkę, ale wydaje mi 
się, że zrobiliście wysoki płot. 
Za sprawą Hitlera "chłopcy z bo-
iska" siedzieli teraz naprzeciw sie-
bie jako wrogowie. Wizyta trwała 
krótko. Gucio spieszył się, a chłop-
cy nie zatrzymywali gościa. Po 
kilku miesiącach doszły słuchy, że 
niedługo potem zginął na froncie. 
Tak w różny sposób potoczyły się 
losy dzieci z Górki Jacka.

Front po raz trzeci
Szczere przyznanie Gucia Kinze, 
że Niemcy przegrywają wojnę, 
było uzasadnione. Pilnie nasłuchi-
wano wiadomości z BBC. Poda-
wały one, że nasiliły się bombar-
dowania miast niemieckich, linii 
komunikacyjnych, fabryk samolo-
tów, w tym wyrzutni V1 i V2 nę-
kających Londyn. Trwała ofensywa 
sił sprzymierzonych na zachodzie i 
południu. Dotarła relacja o zwycię-
skiej bitwie o Monte Cassino z roz-
strzygającym udziałem Polaków. 
Na wschodzie Rosjanie wypierali 
cofających się Niemców. Front 
zbliżał się do miasta.
Lwowscy akowcy przygotowywali 
się do akcji "Burza". Miała ona na 
celu uderzenie na niemieckie stra-
że tylne. Było założenie, że Polacy 
muszą wziąć udział przy oswoba-
dzaniu miasta od okupacji niemiec-
kiej w przekonaniu, że będzie to 
mieć duże znaczenie polityczne. 
Zakładano, że oddziały biorące 
udział w walce ujawnią się wojsko-
wym władzom sowieckim. Napęcz-
niały w ostatnich czasach magazyn 
broni na strychu opróżniał się stop-
niowo, gdyż Borodej uzbrajał swój 
oddział. Część tej broni skupował, 
a część pochodziła ze zrzutów. 
Była tam przede wszystkim broń 
krótka, ale też pistolety maszyno-
we niemieckie, rosyjskie pepesze, 
angielskie steny, 4 lekkie karabiny 
maszynowe, amunicja karabinowa 
i pistoletowa, kilka skrzynek gra-
natów oraz łącznice telefoniczne. 
Ewa z kilkoma innymi harcerkami 
przechodziła intensywne szkolenie 
sanitarne pod kierunkiem lekarza 
i pielęgniarki. Otrzymała torbę sa-
nitarną, białą opaskę z czerwonym 
krzyżem i adres, pod który miała 
się zgłosić, gdy działania wojen-
ne obejmą przedmieścia Lwowa. 
Franek służył w plutonie łączności 
14-go pułku ułanów. Oddziały tego 

pułku zwane "oddziałami leśnymi", 
stacjonowały w lasach koło Win-
nik, podlwowskiej miejscowości. 
Jednym z dowódców był Serb, ka-
pitan Dragan Sotirović, o pseudoni-
mie "Draża". 

Zadaniem Franka było konwojo-
wanie przewożonych ciężarówką 
pewnego stolarza aparatów radiote-
legraficznych z lwowskiego Zamar-
stynowa, gdzie je wykonywano, do 
Winniczek, przysiółka zaszytego w 
lasach winnickich.
Gdy z daleka, od strony szosy Zielo-
nej, dały się słyszeć odgłosy walki, 
Ewa zgodnie z poleceniem zabrała 
torbę sanitarną na ramię, do kieszeni 
opaskę z krzyżem (aby ją potem za-
łożyć) i powiedziała mamie, że musi 
iść zgłosić się do służby. Mama usi-
łowała wyperswadować córce ten za-
miar. Twierdziła, że wypełnienie zo-
bowiązań, jakie miała Ewa, nie może 
przekraczać granicy bezpieczeństwa. 
Do dyskusji włączył się obecny przy 
rozmowie Jędrek. "Nie bądź dziec-
kiem" – powiedział w swoim stylu. 
Ta harcerska zabawa w wojenkę nie 
ma najmniejszego sensu. Walczą 
ze sobą takie potęgi, co ty, dziecko, 
masz tam do roboty! Ewa jednak 
uparła się, że polecenie musi być wy-
konane. Wtedy Jędrek zdecydował: 
nie puszczę cię samej, idę z tobą. Po-
szli. Jędrek po drodze trochę gderał, 
ale dotrzymywał Ewie kroku. Prze-
szli spokojnie górną część ul. Tar-
nowskiego. Niespodziewanie, przy 
schodkach prowadzących w dół na 
ulicę Św. Jacka, - jak nie świśnie, nie 
huknie! Od razu przykucnęli, przy-
wierając do ściany domu. Za chwi-
lę znowu przeciągły gwizd i huk. 
Gdzieś w pobliżu rozprysły się dwa 
pociski artyleryjskie. Chcieli wpaść 
do bramy najbliższej kamienicy, ale 
była zamknięta. Szli dalej opustosza-
łą Tarnowskiego. Pokonali szybko 
kawałek kompletnie wyludnionej 
ulicy Zielonej i przecznicą przedo-
stali się na Kochanowskiego. I tu 
doznali szoku. Zobaczyli prawdziwy 
"krajobraz po bitwie". Na ulicy pa-
nował pełen grozy nieporządek. Nie-
daleko leżał trup konia, przewrócony 
i pogięty motocykl, hełm, jakieś po-
rozrzucane części uzbrojenia walały 
się po jezdni. Trawnik wzdłuż chod-
nika rozorany był przez gąsienice 
czołgów. W dalszej odległości leżał 
- niewątpliwie martwy - żołnierz so-
wiecki. W stronę Piłsudskiego odjeż-
dżała rosyjska sanitarka. Stamtąd też 
dobiegały strzały. Przebiegli ile sił w 
nogach przez ulicę Kochanowskiego 
i wpadli w boczną uliczkę. Tu pano-
wał spokój. Przy bramie kamienicy, 
do której mieli wejść, stał jakiś star-
szy człowiek i rozglądał się niespo-
kojnie. – Państwo do kogo? – spytał. 
Do mieszkania na drugim piętrze 
– odpowiedziała Ewa. – A, do pana 
doktora Garlickiego, jest w piwnicy. 

/ Od lewej - Miecio Dochnal, Franek Nadachowski, Ewa Fulińska, Andrzej Oberc, Tadzio 
Ziemba Franek, Ewa, ..
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Był to ten sam lekarz, który prowa-
dził szkolenie sanitarne harcerek. Po-
wiedział Ewie, że nie otrzymał jesz-
cze żadnych rozkazów. Radził, aby 
jak najszybciej, póki jest względny 
spokój, wrócić do domu. Wskazując 
na kąt piwnicy powiedział: - Mam tu 
ranną i muszę się nią zająć. Powrót 
odbył się już spokojnie. Przebiegli 
szybko przez pobojowisko na Ko-
chanowskiego. Na Zielonej pojawili 
się pierwsi przechodnie. Na Tarnow-
skiego poczuli się już bezpiecznie. 
Przed bramą, do której chcieli się po-
przednio schronić, stała grupka osób, 
żywo komentując wydarzenia. Tak 
zakończył się "udział" Ewy w woj-
nie. Z perspektywy czasu, wydawało 
jej się to zdarzenie śmieszne. Zawsze 
opowiadała o nim żartobliwie. Ale 
wtedy ani jej, ani Jędrkowi, nie było 
do śmiechu.
W tym samym czasie Franek, miesz-
kający na ulicy Zyblikiewicza, pró-
bował zorientować się w sytuacji i 
wyszedł na balkon. Słyszał rozkazy 
niemieckiego podoficera, który roz-
lokowywał żołnierzy na Placu Prusa 
i w ogrodzie naprzeciwko. Zoba-
czywszy Franka na balkonie, kilku 
z nich skierowało karabiny w jego 
stronę. Franek schylił się. Szczę-
ściem kule strąciły jedynie secesyjną 
ozdobę balkonu. Wtedy schował się 
w pokoju. Po pewnym czasie wydało 
mu się, że ulica opustoszała. Znowu, 
tym razem z siostrą Irką wyszli na 
balkon, by ponownie rozejrzeć się. 
Widocznie jeden z żołnierzy został 
jeszcze w ogrodzie, bo stamtąd padł 
strzał. Kula przeleciała między gło-
wami rodzeństwa, odłupując kawał 
tynku ze ściany domu. Znowu trzeba 
było dać nura w głąb mieszkania.
Choć działania frontowe trwały krót-
ko, można było nie doczekać pokoju. 
Tego dnia, a było to 24 lipca 1944 
roku, część oddziałów AK ujawnia-
ło się i zajmowało różne budynki w 
mieście. Opanowany został najwyż-
szy we Lwowie budynek, gmach 
Szprechera na ulicy Akademickiej. 
Na jego szczycie żołnierze zawiesili 
oprócz flagi polskiej także chorągwie 
radziecką, amerykańską i angielską. 
Zajęto też budynek szkoły Marii 
Magdaleny na Potockiego, szkoły 
im. Żółkiewskiego na ulicy Zadwó-
rzańskiej, Politechnikę, na frontonie 
której umieszczono flagi polską i 
radziecką. Tak dobrze znany Ewie 
gmach Starego Uniwersytetu na uli-
cy Św. Mikołaja zajęty został przez 
oddziały żandarmerii, wywiadu i 
kontrwywiadu pod dowództwem 
Miecia Borodeja (pisze o tym S. 
Pempel w swej książce "ZWZ-AK 
we Lwowie 1939-1945".
25-go lipca trwały nadal ciężkie wal-
ki. Pod wieczór rozeszła się po Lwo-
wie wieść, że ukraińska dywizja SS 
Galizien na zachodnich przedmie-
ściach morduje Polaków. Powstała 
panika. Ludzie, omijając śródmie-
ście, gdzie toczyły się walki, uciekali 
w stronę Łyczakowa i Pasiek. Część 
z nich, znalazłszy się na szosie Zie-
lonej, nocowała na polach. Rano nie-
miecki ostrzał artyleryjski spowodo-
wał wiele ofiar wśród uciekinierów.
Żołnierze AK toczyli ciężkie walki 
we wsiach pod Lwowem z Niemca-
mi i wspomagającymi ich Ukraińca-
mi – Banderowcami. Znaczącą rolę 
odegrał w nich serbski partyzant, ka-
pitan Michał Dragan Sotirović. Wal-
ki te w dużym stopniu przyczyniły 
się do opanowania miasta. 27 lipca 
Lwów przejęty został przez władze 
sowieckie. 31 lipca rano wyżsi ofice-
rowie, z komendantem Obszaru ge-
nerałem Filipkowskim odlecieli do 

Żytomierza samolotem na spotkanie 
z generałem Żymierskim, dowódcą 
Armii Polskiej na terenie Rosji. Wie-
czorem tego dnia wezwani zostali do 
sowieckiego generała Iwanowa na 
odprawę pozostali oficerowie. Stawił 
się również Miecio Borodej. Wszyst-
kich podstępnie aresztowano. Tych, 
co polecieli do Żytomierza – także. 
Borodej skazany został na 20 lat 
łagru. Pracował w obozach na Ko-
łymie. Stracił tam jedno oko i cięż-
ko zachorował na płuca. Do Polski 
przyjechał w 1955 roku.
Ofiarność akowców okazała się da-
remna. Rozpoczęła się ponownie so-
wiecka okupacja Lwowa

ZNOWU W 
"SOWIECKIM 
RAJU"
A gdzie jest Jacek? 
Minęło zaledwie kilka dni od zajęcia 
Lwowa przez Sowietów, gdy w po-
godne popołudnie w domu na ul. Tar-
nowskiego zjawili się dwaj Rosjanie 
w cywilu. Środki ostrożności, jakie 
zachowywano w obawie (jak się 
okazało słusznej) o Jacka, pozwoliły 
mu uciec z mieszkania przez ogród. 
Dwu panów przyjął Stefan. Pytali, 
kto mieszka w domu, oglądali doku-
menty obecnych, aż w pewnym mo-
mencie jeden z nich spytał: A gdzie 
jest Jacek? – Wyjechał dawno temu 
do Żółkwi i nie wrócił. Nie wiemy, 
gdzie teraz może przebywać – padła 
odpowiedź. Okazało się (pisze o tym 
także Stipalówna w ,,Leopolis"), że 
urzędy obsadzano przez tych samych 
funkcjonariuszy, co w czasie pierw-
szej sowieckiej okupacji miasta. 
Przywozili ze sobą całą poprzednio 
zgromadzoną dokumentację. Jacek 
nie był zapewne jedynym obiek-
tem ponownego zainteresowania 
NKWD we Lwowie w tym czasie. 
Dla wszystkich było oczywiste, że 
Jacek musi zniknąć z miasta. Stefan 
postarał się o fałszywe papiery na 
nazwisko Jan Skuratowski. Nie było 
ono wymyślone, ani emocjonalnie 
obce, gdyż matka dziadka Karola 
Fulińskiego Salomea była z domu 
Skuratowska. Gdy Niemcy wyco-
fali się z Przemyśla, Jacek (już jako 
Jan Skuratowski) wziął plecak, parę 
adresów, butelkę wódki i stanął przy 
szosie. Zatrzymał wojskową cięża-
rówkę jadącą do Przemyśla, wręczył 
kierowcy alkohol, wsiadł do samo-
chodu i tak opuścił na zawsze swoje 
miasto. Przez cały czas wojny rodzi-
na trzymała się razem, to też rozsta-
nie nie było łatwe ani dla Jacka, ani 
dla innych. Zwłaszcza Mama przeży-
ła je ciężko. Obawiała się o los syna, 
a także straciła oparcie, jakie dla niej 
zawsze stanowił.
Niedługo potem Dom – Schronienie 
podjął na nowo swoją funkcję. Tym 
razem w jego murach znalazł azyl 
dowódca leśnych oddziałów 14-tego 
Pułku Ułanów kapitan Sotirović o 
pseudonimie "Draża" Cieszył się on 
dużym szacunkiem i sympatią żoł-
nierzy. Służył Polsce sumiennie i 
ofiarnie. W lipcu 1944 roku, podczas 
bitwy z Niemcami, został ranny w 
nogę, lecz mimo to dalej dowodził. 
W ostatniej fazie nawiązały z nim 
łączność wojska sowieckie i razem 
prowadzili działania. Nie przeszka-
dzało to "sojusznikom" aresztować 
go potem. Wymknął się jednak z 
ich łap - zdołał zbiec. Po ucieczce 

Rosjanie poszukiwali go w polskich 
wsiach, Winniczkach i Zubrzy. Nie 
wiedzieli, że był dobrze ukryty we 
Lwowie.
 "Draża", przez cały czas pobytu w 
domu na Tarnowskiego (kilkana-
ście dni), nie mógł wychodzić na 
zewnątrz. Spędzał więc wiele czasu 
w kuchni pomagając Mamie. Obie-
rał kartofle oraz inne jarzyny, mył 
naczynia i.... opowiadał swoją nie-
co śmieszną polszczyzną. W ma-
mie znalazł wdzięczną słuchaczkę. 
Wspominał rodzinę, swój piękny 
kraj, a także wyjaśniał, jak on, Jugo-
słowianin, został dowódcą polskich 
oddziałów w lasach Winnickich pod 
Lwowem. A było to tak: wzięty do 
niewoli przez Niemców w Jugosła-
wii został umieszczony w obozie je-
nieckim w Rawie Ruskiej. Obóz ten 
przeniesiono potem do Stryja. Draża 
postanowił uciec. Zaczął udawać za-
palenie ślepej kiszki. Przewieziono 
go wtedy do szpitala we Lwowie. 
Przy pomocy (co dziwniejsze) nie-
mieckiego żołnierza z pochodzenia 
Luksemburczyka nawiązał kontakt z 
Polakami w mieście. Przygotowano 
ucieczkę, lecz Niemcy zorientowali 
się, że symuluje i zarządzili powrót 
do obozu. Poprowadzono go pod 
konwojem na dworzec kolejowy. 
Towarzyszył mu też sanitariusz Ju-
gosłowianin, bo Draża udawał tak 
słabego, że musiał go prowadzić. 
Byli już daleko od peronów, zbliżali 
się do miejsca odjazdu i znaleźli się 
między dwoma pociągami. Gdy je-
den z nich ruszył, Draża krzyknął do 
sanitariusza – uwaga! Błyskawicznie 
rzucił się pod wagon drugiego pocią-
gu. Sanitariusz cofnął się, przez co 
zablokował na sekundę konwojen-
tów. Padły strzały, jednak nie dosię-
gły Draży. Przekatulał się na drugą 
stronę. Oddzielony pociągiem zaczął 
biec z całych sił. Tak umknął swoim 
prześladowcom. Miał adres pewnej 
Francuzki na ul. Kochanowskiego, 
która pomagała zbiegłym z obozu 
Francuzom, a Draża miał obywatel-
stwo francuskie. Skierowała go na 
mieszkanie do wsi Zubrzy u sekreta-
rza gminy, jednego z komendantów 
AK w tym rejonie. Draża szybko 
zorientował się, że działała tam kon-
spiracyjna organizacja wojskowa, 
ukończył bowiem szkołę wojenną 
w Paryżu, a specjalizował się w par-
tyzantce. Zgłosił chęć uczestnictwa 
w podziemnej walce z Niemcami. 
Miał przy sobie rodzinną fotografię, 
na której był w mundurze armii ju-
gosłowiańskiej, więc zaufano mu i 
przyjęto w szeregi AK. Wkrótce, do-
ceniając jego wysokie kwalifikacje 
wojskowe, szczere i ofiarne oddanie 
się sprawom polskim, powierzono 
mu stanowisko zastępcy dowódcy 
oddziałów leśnych 14-ego Pułku 
Ułanów. O tym jak Sotirović zwią-
zał się uczuciowo z Polakami, mogło 
świadczyć jego zachowanie, gdy z 
niepokojem słuchano wiadomości 
z radia o Powstaniu Warszawskim. 
Po jego upadku, na równi z innymi 
w domu, przeżywał głęboko tę tra-
gedię.
Draża ogromnie polubił Mamę. Nie 
tylko opowiadał jej o swoich przy-
godach, ale także zwierzał się z roz-
terek duchowych, jakie nim targały. 
Był prawosławnym Serbem, bardzo 
pobożnym. Codziennie modlił się 
żarliwie jak dziecko. Miał wielkie 
poczucie winy, że musiał w swym 
życiu zabić wielu ludzi. Gdy przy-
gotowano mu przerzut przez grani-
cę na zachód, opuścił dom pozosta-
wiając po sobie miłe wspomnienie. 
Jako obywatel francuski wyjechał w 

końcu do Francji i zamieszkał w Pa-
ryżu, przyjmując nazwisko Jacquesa 
Roman. Napisał po francusku dwie 
książki o swych przeżyciach wo-
jennych. Zmarł nagle w 1987 roku 
podczas odbywanej corocznie piel-
grzymki na Górę Athos.
Wkrótce po odejściu Draży udzie-
lono schronienia nowej osobie, pani 
Oleksińskiej. Miecio Borodej (zgod-
nie z zasadami konspiracji) miał 
drugą "melinę" w odległej dzielnicy 
miasta, w mieszkaniu pani Oleksiń-
skiej. Gdy syna jej aresztowali Ro-
sjanie, bała się nocować w swoim 
domu. Wtedy Mama ofiarowała jej 
pomoc. Ta cicha i bardzo smutna ko-
bieta, gdyż aresztowanie jedynego 
syna było dla niej ogromną tragedią, 
ożywiała się jedynie, gdy zaczynała 
opowiadać o rodzinie Korzeniow-
skich. Była spokrewniona z Con-
radem i umiała ciekawie przekazać 
wiadomości o nim i jego rodzinie.
W jesieni 1944 roku ukrywał się w 
domu Mamy Zdzisław Sokalski, 
pracownik wywiadu od spraw ukra-
ińskich. Jego współpracownikiem 
był Władysław Fugowski, związany 
niegdyś blisko z Jackiem w pracy 
konspiracyjnej. Fugowski władał 
językiem ukraińskim jak rodowity 
Ukrainiec, co było bardzo przydatne. 
Do mieszkania Sokalskiego pod jego 
nieobecność przyszli funkcjonariu-
sze NKWD żeby go aresztować. 
Uprzedzony przez dozorczynię ka-
mienicy, udał się do domu na ul. Tar-
nowskiego 82. Po dwu tygodniach 
ukrywania się wyjechał do Przemy-
śla, gdzie zamieszkał na jakiś czas u 
Jacka, wtedy Jana Skuratowskiego. 
Tak to, choć AK na terenie Lwowa 
przestała praktycznie istnieć, dom 
na ulicy Tarnowskiego pełnił nadal 
swoje obowiązki.

"Szczęśliwe" 
sowieckie życie 
Niespełna 3 miesiące przed ponow-
nym wkroczeniem Rosjan do Lwowa 
odwiedził Mamę profesor Zierhoffer 
związany z Tajnym Uniwersytetem. 
Oznajmił, że Mama jako wdowa po 
profesorze będzie odtąd otrzymywać 
emeryturę. Powiedział też, że może 
Ewę zapisać na studia, będzie do-
stawać stypendium i nawet od razu 
je wręczył. Za nie kupiła sobie Ewa 
buty i uzupełniła braki garderoby. 
Zaczęły się więc studia chemiczne 
na Tajnym Uniwersytecie. Wykłady 
odbywały się w prywatnych miesz-
kaniach, a ćwiczenia późnym popo-
łudniem w budynku Starego Uniwer-
sytetu na ulicy Św. Mikołaja, piętro 
wyżej nad Instytutem Geologii. Ze 
zdumieniem spotkała tam Astę, ko-
leżankę z popołudniowych zabaw 
na niższym piętrze, która została 
wprowadzona na Tajny Uniwersytet 
z poręczenia dr Sokalskiego, jej pry-
watnego nauczyciela. Tak dziwnie 
krzyżowały się ścieżki podziemnego 
życia we Lwowie. Odbyły się tylko 
dwa wykłady z chemii prowadzone 
przez profesora Trzebiatowskiego i 
dwa ćwiczenia z doktorem Preben-
dowskim. Dotarł bowiem do miasta 
front i zajęcia zostały odwołane. 
Rosjanie zajęli Lwów pod koniec 
lipca, a więc zbliżał się rok akade-
micki. Stefan i Wojtek studiowali 
nawet podczas okupacji niemieckiej, 
bo chodzili na tak zwane Fachkurse 
na Politechnice. Ewa jednak nie mia-
ła matury, bo ta z tajnego nauczania 
była dla władz sowieckich nieważna. 
Dawna szkoła, do której chodziła 

podczas pierwszej okupacji sowiec-
kiej, zorganizowała kursy do ekster-
nistycznej matury. Trzeba było zdać 
trzynaście przedmiotów. Uczyła 
się pilnie przez miesiąc i otrzymała 
sowieckie świadectwo dojrzałości. 
Choć po czasie, przyjęta została na 
farmację. Franek, który otrzymał 
maturę sowiecką jeszcze w 1941 
roku, bez przeszkód dostał się na po-
litechniczną chemię. 
Wydział farmacji mieścił się w pięk-
nym budynku Akademii Medycznej 
na ulicy Piekarskiej. Wykłady i ćwi-
czenia odbywały się po ukraińsku z 
wyjątkiem botaniki i fizyki. Botanikę 
wykładał dr Kostyniuk, a fizykę pro-
fesor filozofii Ajdukiewicz. Szcze-
gólnie wykłady tego ostatniego były 
niezwykle ciekawe. Ewa otrzymała 
mizerne stypendium, podobnie jak 
jej studiujący bracia. Można było 
też korzystać ze stołówki. Próbowa-
ła parę razy to zrobić, ale jedzenie 
było obrzydliwe, a smród kapusty 
i zjełczałego tłuszczu przyprawiał 
ją o mdłości. Rosjanki mieszkające 
w tak zwanym "hurtożytku", czyli 
domu akademickim, czekały cierpli-
wie w ogonku po wodnistą zupkę, 
a potem ustawiały się ponownie po 
repetę. Nie wyglądały na córki zwy-
cięskiego kraju. Dostawało się też na 
uczelni przydział żywności. W jego 
skład wchodził miód sztuczny, mar-
molada z buraków (taka sama, jak za 
niemieckich czasów), jakaś okropna 
margaryna i czarny chleb nadający 
się do lepienia plastusiów, ale nie do 
jedzenia. Mama zanosiła ten chleb 
na plac, gdzie wymieniała go za 
dopłatą u wiejskich kobiet (używa-
jących tego przysmaku jako karmy 
dla kur i świń) na domowy, bardzo 
smaczny. W jesieni można było na 
obiad wykopać w ogrodzie ziemnia-
ki, posadzone (o zgrozo) na miejscu 
tak pięknych ojcowych georginii. 
Bulwy tych ostatnich, pozostawione 
gdzieś w kącie piwnicy wyschły na 
wiórki. Brakowało pieniędzy, więc 
sprzedawało się różne rzeczy. I tak 
opuściła dom jadalnia, kupiona na 
krótko przed wojną. Sprzedano też 
jeden z obrazów. Wojtek jeszcze 
za niemieckich czasów znalazł na 
wysypisku śmieci na terenie starej 
cegielni niedaleko domu kilkadzie-
siąt dzieł Lenina, Stalina, Marksa 
oraz WKP(b) w pięknych, czasem 
skórzanych oprawach. Coś strzeliło 
mu do głowy, żeby przynieść je do 
domu. Złożył je w kącie na strychu. 
Wszyscy pukali się w czoło. Po coś 
przyniósł te bzdury? – mówili. Woj-
tek twierdził, że tak piękne oprawy 
mogą się kiedyś przydać. I przyszedł 
czas, kiedy Lenin i Stalin przydali 
się. Wojtek sprzedał te śmietnikowe 
dzieła, przynosząc za nie nawet spo-
ro grosza do domu.
Tak toczyło się to "szczęśliwe" so-
wieckie życie.

Pożegnanie 
I jeden i drugi okupant Lwowa sta-
rał się zniszczyć jego inteligencję. W 
grudniu 1944 roku Rosjanie zrobili 
to, czego nie odważyli się uczynić 
podczas swojej pierwszej bytności w 
mieście. Aresztowali i wywieźli do 
pracy w kopalniach Donbasu profe-
sorów wyższych uczelni. Niektórzy 
zostawili swoje kości w tej nieludz-
kiej ziemi. Wywiezieni zostali mię-
dzy innymi sąsiad z Tarnowskiego, 
profesor elektrotechniki Fryze i pro-
fesor chemii Tadeusz Kuczyński, 
brat zamordowanego Władysława, 
męża cioci Oli. Ten ostatni nie prze-
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żył. Fryze powrócił do Polski i był 
potem profesorem w Gliwicach.
Gdy dotarły wiadomości o konfe-
rencji jałtańskiej, wszyscy Polacy 
we Lwowie uznali, że ich oszukano, 
zdradzono i skrzywdzono. Poczucie 
goryczy było tak wielkie, że osłabi-
ło radość z klęski Niemiec. W maju 
1945 Rosjanie ogłosili dzień zwycię-
stwa. Targnęły powietrzem strzały 
artyleryjskie na wiwat, a na wieczor-
nym niebie rozsypały się różnoko-
lorowe pióropusze rakiet. Nie były 
to krzyżujące się reflektory obsługi 
przeciwlotniczej, poszukujące bom-
bardujących samolotów – i to było 
krzepiące. Lecz to niewątpliwie ra-
dosne święto zatrute zostało poczu-
ciem głębokiego zawodu.
Jakoś w połowie czerwca przyszła 
do Ewy znana jej z dawnych czasów 
harcerka i przyniosła list od Haliny 
Jacuńskiej. Prosiła o przybycie do 
jej mieszkania na ulicę Nabielaka. 
Ewa zastała ją pakującą walizki w 
pośpiechu. Powiedziała, że ze swym 
narzeczonym Przemysławem Ogro-
dzińskim wylatuje specjalnym sa-
molotem do Lublina, gdzie powstaje 
nowy rząd polski. Ogrodziński był 
w czasie okupacji niemieckiej dzia-
łaczem PPS. Halina przekonywała 
Ewę do jak najszybszego wyjazdu 
ze Lwowa. Ziemie te są stracone na 
zawsze – mówiła - trzeba się z tym 
pogodzić. Będzie nowa Polska, spra-
wiedliwa, dająca szansę wszystkim 
– przekonywała. Kraj odbuduje się 
i będzie dobrze. Tu można zmarno-
wać życie. Ewa wierzyła w szczerość 
jej intencji, bo znała ją, lecz w tym 
czasie wyjazd ze Lwowa uważała za 
dezercję. Na pożegnanie Halina ofia-
rowała Ewie elektryczny samowar, 
który służył jej potem przez parę lat 
w domu akademickim w Gliwicach. 
Ogrodziński pracował w dyplomacji 
PRL. Oboje (już jako małżeństwo) 
wcześnie zaczęli jeździć na placów-
ki polskie po całym świecie. Halina 
więc niewiele przebywała w swej so-
cjalistycznej ojczyźnie, podczas gdy 
zwykłym ludziom nie wolno było 
wyjechać nawet do rodziny, choćby 
na krótko. Wiele lat po wojnie, już 
po śmierci swego męża, nawiązała 
listowny kontakt z Ewą i przysłała jej 
książki swego autorstwa o krajach, 
w których przebywała: o Norwegii, 
Indiach i Kanadzie. Z jej broszury o 
Norwegii skorzystali Franek, Ewa, 
Jacek i Wojtek, gdy podróżowali ra-
zem samochodem po tym zachwyca-
jącym kraju.
Tamta rozmowa z Haliną, w upalne 
czerwcowe popołudnie 1945 roku, 
mocno przygnębiła Ewę. Uświado-
miła jej, że istnieją ludzie, uważają-
cy się za patriotów, którzy przeszli 
do porządku dziennego nad utratą 
Lwowa, a nawet zaakceptowali ją. 

Halina nie należała do wyjątków. 
Wielu ludzi miało wtedy taki pogląd 
na sytuację. Lwowianie masowo za-
częli opuszczać swoje miasto. Po za-
kończeniu roku szkolnego wyjazdy 
nasiliły się. Ewa straciła większość 
dawnych i nowych koleżanek. Krąg 
znajomych kurczył się. Wyjechał 
także Franek z rodziną.
Zapadła w końcu decyzja, że trzeba 
opuścić Lwów z ostatnim transpor-
tem politechniki. Najcięższa była 
ona dla Mamy. Powtarzała znane po-
wiedzenie "nie przesadza się starych 
drzew". 

/ Ostatnie spojrzenie z balkonu na ogród

/ Fot. 4. Ewa z mamą przy furtce do ogrodu

Z chwilą wyjazdu traciła cały do-
robek życia. Tyle pracy i inwencji 
włożyła w urządzanie domu, a teraz 
miała zostać go pozbawiona. Była 
jednak osobą bardzo mądrą. Umiała 
ocenić, jakie sprawy były najważ-
niejsze, a jakie mniej istotne. Uznała, 
że bilans czasów wojennych wypadł 
mimo wszystko dodatnio. Wszyst-
kie dzieci żyły i były zdrowe. Jacek 
wymknął się z rąk Sowietów i nie 
dał się im ponownie złapać. Przez 
cały poprzedni okres nie brakowało 
niebezpieczeństw, a mimo to udało 
się doczekać pokoju. Realistycznie 
oceniała też, że nie ma dla młodych 
przyszłości w sowieckim Lwowie. 

Wielką pociechą była dla niej także 
myśl o spotkaniu z Jackiem, którego 
nie widziała przeszło rok. Jacek tym-
czasem, nadal jako Jan Skuratowski, 
wyjechał już z Przemyśla. Najpierw 
przez krótki czas był w Krakowie, 
gdzie zamieszkał u Litki Rakettyowej 
z domu Krupickiej, ciotecznej sio-
strzenicy ojca. W Krakowie spotkał 
ciocię Manię Wiśniewską, cudem 
ocalałą z powstania warszawskiego. 
Wyczołgała się spod gruzów ka-
mienicy, w której mieszkała. Potem 
wraz z innymi mieszkańcami miasta 
poprowadzona została przez Niem-
ców do obozu w Pruszkowie. Tam 
ciężko zachorowała na żółtaczkę, ale 
jakoś z tego wyszła. Jacek przeniósł 
się wkrótce do Zabrza, gdzie dostał 
służbową garsonierę na głównej uli-
cy, zwanej szumnie ulicą Zwycię-
stwa. Pracował tam w przedsiębior-
stwie budowlanym, ciągle jako Jan 
Skuratowski. Do swego nazwiska 
wrócił dopiero po kilku latach, już 
we Wrocławiu. Do Zabrza zabrał ze 
sobą ciocię Manię. Potem uczyła ona 
gry na fortepianie w nowo otwartej 
szkole muzycznej, a nawet mieszka-
ła w jej budynku, w małym pokoiku. 
Wielka musiała być tęsknota matki 
do syna, skoro ciocia Mania, starsza 
od mamy trzynaście lat, zdecydowała 
się na czyn nie byle jaki. Nikt dobrze 
nie wiedział jak, lecz prawdopodob-
nie przez zieloną granicę, opuściła 
Polskę i przedostała się do Anglii. 
Leszek, przeżywszy obóz w Worku-
cie, przeszedłszy cały szlak bojowy z 
armią Andersa, znalazł się po wojnie 
w Londynie. Ożenił się tam z Marylą 
Petryną, także Sybiraczką w służbie 
Polskiej Armii. Ciocia namówiła ich 
by wrócili do Polski. Przyjechali do 
Warszawy i zamieszkali tam razem. 
Ciocia Mania doczekała się dwojga 
wnucząt, Maćka i Kasi, ciesząc się 
nimi ogromnie. Zmarła w Rabce w 
1952 roku w czasie wspólnych wa-
kacji, które spędzała z synową i wnu-
kami oraz z siostrą Stefanią, a także 
z Ewą i jej małym synkiem Adasiem.
Tego późnego lata 1945 roku, w dale-
kim śląskim mieście, Jacek czekał na 
spotkanie z rodziną. A w domu, we 
Lwowie, zaczął się koszmar likwida-
cji mieszkania i pakowania. Trudno 
opowiedzieć, jak było to męczące i 
denerwujące. Stefan, który był już 
żonaty z Kazią Kabarówną i miesz-
kał osobno, przychodził i bardzo po-
magał. W domu zainstalował się już 
jakiś pułkownik rosyjski, Suworow. 
Nie było jednak czasu na smutki i 
żale i to pewnie dobrze. Tkwiło się w 
jakimś stanie zaczadzenia napięciem 
i zmęczeniem. Wieczorem wszy-
scy rzucali się na łóżko i zapadali 
w krótki, twardy, niezdrowy sen. I 
przyszła ta ostatnia noc w domu. W 
pokoju Ewy było już pusto. Spała 

na materacach położonych na pod-
łodze pod ścianą. Miała zwyczaj do 
jesieni sypiać przy otwartym oknie. 
Uchyliła je więc, robiąc sporą szpa-
rę. Rozpoczynał się świt, gdy dozna-
ła dziwnego wrażenia, jakby ktoś 
położył delikatnie rękę na jej czole i 
oczach. Otworzyła je i wtedy wydało 
jej się, jakby jakiś przejrzysty woal 
przemknął przez szparę w oknie. 
Przez szyby widać było poranną 
mgłę. Owładnęło nią uczucie, że to 
duch Ojca żegna ją przed odjazdem. 
Tłumaczyła sobie potem, że była to 
zapewne wizja przemęczonego pracą 
i emocjami mózgu. Jednak to prze-
życie utrwaliło się w jej pamięci na 
zawsze. Bo duch Ojca pozostawał 
tam. W tym pokoju, gdzie pracował 

i oddał ostatnie tchnienie, w murach 
tego domu, który wybudował, w każ-
dym drzewku i krzewie, które posa-
dził. Pozostał tam - na Górce Jacka i 
na Górce Powstańców na Cmentarzu 
Łyczakowskim.
Ewa ubrała się i wyszła z pokoju, w 
domu panował już ruch. Dopako-
wywano ostatecznie dwie ciężarów-
ki. Znowu kilka godzin morderczej 
pracy. Mama i chłopcy pojechali 
samochodami. Ewa miała udać się 
na dworzec tramwajem. Wyszła z 
domu. Nie obejrzała się. Szła uli-
cami, którymi chodziła przez całe 

swoje dotychczasowe życie. A więc 
górną Tarnowskiego, schodkami na 
Jacka, Jabłonowskich, plac Prusa. 
Wsiadła do tramwaju. Jechała do-
brze znaną sobie trasą, gdyż w tę 
stronę nie tak dawno prowadziły naj-
częściej ścieżki Ewy - łączniczki. Za 
oknami tramwaju przemknęły strze-
liste wieże neogotyckiego, lecz bar-
dzo pięknego kościoła św. Elżbiety. 
Jeszcze tylko wysadzana drzewami 
Aleja Focha i Dworzec Kolejowy. 
Tu znowu ładowanie do towarowego 
pociągu. Ponownie wysiłek, zdener-
wowanie, czekanie. W końcu pociąg 
ruszył. W pobliżu otwartych drzwi 
towarowego wagonu, bo takim się 
jechało, stanęło kilka obecnych tam 
osób. Było popołudnie. Wszyscy pa-

trzyli na znikające we mgle Ukocha-
ne Miasto. Ewie przypomniała się 
zwrotka lwowskiej piosenki: 
,,Z dala widać już niestety wieże ko-
ścioła Elżbiety.
Może uda się, że powrócę zdrów
i zobaczę miasto Lwów"….

Wiedzieli, że nie powrócą. Zapano-
wała cisza. Słychać było tylko mia-
rowy stukot kół pociągu, który wiózł 
ich w nieznaną przyszłość.

Koniec

/ Fot. 7. Kościół  św. Elzbiety

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
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Zapalmy znicz pamięci

21 października 2012r. stał się dniem 
akcji „Zapal znicz pamięci”. Akcja 
ma na celu przypomnienie o Pola-
kach, którzy stracili życie jesienią 
1939 roku, za to, że byli nauczycie-
lami, lekarzami, społecznikami, po-
wstańcami śląskimi czy wielkopol-
skimi – elitą tych ziem.
„Dzieje Polaków mieszkających pod-
czas II wojny światowej na ziemiach 
wcielonych do III Rzeszy nie przebiły 
się do wyobraźni i pamięci zbiorowej. 
Wysiedlenia z Wielkopolski, Pomorza 
i ziemi łódzkiej, przymusowe wciela-
nie do Wehrmachtu na Śląsku i Pomo-
rzu, terror i egzekucje były doświad-
czeniem mieszkańców tych ziem od 
pierwszego dnia agresji niemieckiej. 
Tylko do końca 1939 r. zamordowano 
40 tys. osób.”
http://ipn.gov.pl/portal.php?serwi-
s=pl&dzial=925&id=20957
Przywróćmy pamięć o Nich, w ten 
sposób okażmy naszą ludzką wrażli-
wość, nam się udało przeżyć.
20 września 2012 roku to 70 rocznica 
powołania Narodowych Sił Zbroj-
nych, formacji najbardziej zwalcza-
nej przez propagandę komunistycz-
ną, w tym Korpus Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego stworzony na wzór 
NKWD, do dzisiaj nieuznany za for-
mację zbrodniczą. Członkowie KBW 
zachowali przywileje, stopnie, ordery 
i pobierają emerytury. Żyją na nasz 
koszt, my pracujemy na ich emery-
tury a oni na pewno nie pracowali na 
podstawie umów śmieciowych. To 
oni urządzali obławy i bezwzględnie 
rozprawiali się z ofiarami, których 
były tysiące. Komendant NSZ, Sta-
nisław Kasznica, który całe życie po-
święcił walce o niepodległość i walkę 
z Niemcami, został skazany na śmierć 
na podstawie fałszywego oskarżenia 
o współpracę z Niemcami. Urodzo-
ny we Lwowie, potomek posła An-
toniego Trębickiego, syn Stanisława 
Wincentego Antoniego Kasznicy, 
profesora i dwukrotnie rektora Uni-
wersytetu Poznańskiego w II RP, od-
mówił pułkownikowi Różańskiemu, ( 
czyli Józefowi Goldbergowi) składa-
nia fałszywych zeznań za cenę ocale-
nia życia. Po fizycznych torturach w 
więzieniu na Mokotowie, po procesie 
na Koszykowej skazującym go na 
śmierć, utratę praw obywatelskich i 
honorowych, wyprowadzony z bu-
dynku więzienia szedł wyprostowany 
w stronę stojącej budy. Wtedy otrzy-
mał strzał w tył głowy. Kopniakiem 
został wepchnięty do budy. Jego ciało 
wrzucono do papierowego worka.
Pozostawił żonę i córkę, które przez 
wiele lat, tak jak rodziny innych boha-
terów narodowych zmagały się z re-
presjami i brakiem środków do życia.. 
Do dzisiaj nie wiemy gdzie znajduje 
się jego ciało. Symboliczny grób Sta-
nisława Kasznicy jak i wielu innych, 
wspaniałych Polaków, członków 
NSZ, AK, ZWZ, WIN i innych przed-
stawicieli polskiej elity II RP, którzy 
wskutek mobilizacji otrzymali rozkaz 
przystąpienia do walki o niepodle-
głość i zostali za to ukarani przez wła-
dze III RP, znajduje się na Łączce na 
Wojskowym Cmentarzu Powązkow-
skim. Zapalmy znicz pamięci tym, z 
którymi tak bezwzględnie rozprawiły 
się „elity” III RP.
Zapalmy też znicz pamięci innym, 
cichym bohaterom. Jeden z wielu to-
Stanisław Pruszyński z rodu hrabiego 
Ursyn-Pruszyńskiego, herbu Rawicz. 
Stracił matkę, ojca na Syberii, opuścił 
rodzinne Kresy, po wojnie mieszkał w 
trudnych warunkach na Dolnym Ślą-

sku i w Krakowie. Nie mógł studio-
wać, jako element "obcy klasowo". 
A jednak założył dom dla upośledzo-
nych w Radwanowicach pod Krako-
wem, bo urodzony w inteligenckiej 
rodzinie i wychowany w zupełnie 
innym systemie wartości zachował 
szacunek dla człowieka.
„Swojski klasowo” nie przymierał 
głodem, często zyskiwał od władz cu-
dzą własność, jako nagrodę za świa-
domość ideologiczną. Dzieci mogły 
studiować (również za granicą), ba-
wić się i romansować. Nadal mogą 
pracować w wiodących mediach, 
odbierać wysokie apanaże, nagrody i 
medale. A na ziemi, która po II woj-
nie światowej, w wyniku walki „klas” 
o „sprawiedliwy podział” przeszła 
w ręce ich ojców biorących udział 
w tym „jedynie słusznym” podziale, 
budują domy - rezydencje, tyle, że 
dla siebie. Na wszelki wypadek mogą 
zmienić nazwisko.
Na cywilnym Cmentarzu Powązkow-
skim jest opuszczony  grób. Należy 
do rodziny Wierniewiczów. Marian 
Wierniewicz, przed wojną właściciel 
drewnianego dworu w Magnuszewie 
„to postać dla dziejów ziemi makow-
skiej bardzo ważna, przewodniczący 
Polskiego Komitetu Obywatelskiego, 
który powstał w Makowie w przed-
dzień odzyskania niepodległości 10 
listopada 1918 r. Podczas okupacji 
Wierniewicz pracował jako tłumacz 
w gminie Szelków. Jednak już w 1941 
r. aresztowano go i wywieziono do 
obozu koncentracyjnego w Dachau. 
Ocalał dzięki staraniom żony Marii. 
W 1943 roku został zwolniony z obo-
zu i zamieszkał we wsi Orzyc, gdzie 
doczekał końca wojny. Po wojnie 
majątek zwrócono Wierniewiczom, 
ale niedane im było dożyć razem spo-
kojnej starości. W 1948 roku Mariana 
Wierniewicza zastrzelono w tajemni-
czych okolicznościach. Według ofi-
cjalnych dokumentów sporządzonych 
w latach ’80 Wierniewicza zastrzelili 
nieznani sprawcy, którzy napadli na 
dwór. Jednakże relacje świadków 
tamtych wydarzeń są inne. Według 
nich 23 listopada 1948 roku Wier-
niewicza wezwano na posterunek 
do Szelkowa i zatrzymano w aresz-
cie Drugiego dnia wieczorem został 
zwolniony. Niestety nie wrócił już do 
Magnuszewa. Jego zwłoki znalezio-
no około 600 metrów od posterunku, 
w okolicy miejsca zwanego niegdyś 
przez mieszkańców Szelkowa Za-
powitką, w głowie tkwiło pięć kul. 
Maria Wierniewiczowa mimo wielu 
trudności i braku pieniędzy pocho-
wała męża, zgodnie z jego wolą, w 
grobowcu rodziny Wierniewiczów na 
warszawskich Powązkach.”
Czy na grobach „wyklętych”, przed-
wojennych „właścicieli ziemskich”, 
których siedliska stanowiły dziedzic-
two kulturowe Polski i często centra 
kulturowe, a które zostały im zabrane 
i zdewastowane przez nienawistne 
władze III RP zapali znicz obecny 
posiadacz ziemski, developer z War-
szawy, który wykupuje te posiadłości 
i buduje w nich hotele? Czy potom-
ków prawowitych właścicieli, będzie 
stać na „sentymentalną” dobę hote-
lową we własnym niegdyś domu? 
Czy lobby obecnie rządzącej władzy 
w imię zwykłej uczciwości pomoże 
w odzyskiwaniu i odrestaurowaniu 
własności polskim Polakom tak, jak 
lobby społeczności żydowskiej po-
maga polskim Żydom? Oni często 
odzyskują dlatego, że to była ziemia 
ich powinowatych, nie chcą tu miesz-
kać, wystarczy im system nadzoru wi-
zyjnego, poprzez Internet mogą spo-
kojnie oglądać swoje mienie siedząc 
wygodnie w fotelu w Izraelu.

23 października przypada 80 rocz-
nica Wesołej Lwowskiej Niedzieli. 
„Żeby nie zginęła pamięć o tych nie-
zwykłych ludziach i tym niezwykłym 
mieście „ Danuta Skalska przygoto-
wała jak zwykle wspaniałą audycję 
w katowickiej Lwowskiej Fali przy 
udziale Michała z Warszawy.
Wiktor Budzyński tak opowiadał o 
narodzinach tego projektu: „narodzi-
ła się z niczego i to już w roku 1932 
roku , raz na miesiąc, wesoła lwow-
ska niedziela. Projekt był prosty, ale 
śmiały jak każdy projekt młodości. 
Sami wypełniamy program. Czym? 
Humorem, wesołą piosenką, dow-
cipem, satyrą, muzyką. Dyrektor, 
Juliusz Petry złapał się za głowę i 
popatrzył na mnie jak na człowieka 
niezupełnie normalnego... Uruchomi-
łem całą armię tanich wykonawców 
(honorarium wykonawcy wynosiło 
5 zl za audycję), od czego emeryci 
teatralni przymierający głodem, od 
czego zapaleni amatorzy z mojego ze-
społu studenckiego, od czego panien-
ki lwowskie palące się do mikrofonu. 
Nastąpiła mobilizacja zespołu i wy-
strzał niedzielny ze wszystkich baterii 
humoru na przestrzeni 12 godzin! A 
16 lipca 1933 roku Wesoła Lwowska 
Fala nadawała w najlepszym czasie 
antenowym, w niedziele wieczór, w 
całej Polsce. Około 6 milionów słu-
chaczy!
Radio miało dużą dynamikę, bo lu-
dzie byli dynamiczni, opętani mikro-
fonem! Lwowianie umieli odkryć 
duszę mikrofonu- tak oceniali audy-
cję fachowcy z Warszawy. Ze wspo-
mnień Włady Majewskiej: „ audycje 
na żywo (12 godzin!), więc czasem 
potknięcia, co nie oznaczało, że wy-
konawcy mieli tremę i nastrój w stu-
dio był nerwowy, wręcz odwrotnie, 
bawiliśmy się znakomicie, robiliśmy 
dopuszczalne żarty i uwagi i to wła-
śnie słuchaczy rozbawiało.”
„Każdej niedzieli przewijał się przed 
słuchaczami całej Polski korowód 
lwowskiego folkloru w piosenkach, 
skeczach i dialogach. Każdej niedzieli 
o godzinie 9 wieczorem głośniki całej 
Polski nastawione były na jedną tylko 
falę.”
Bawili się wszyscy, nie tylko auto-
rzy audycji, co ma miejsce obecnie 
w niektórych programach wiodących 
mediów.
Zapalmy znicz pamięci naszym ko-
chanym rodakom z terenów II RP ( 
centralna Polska otoczona Kresami), 
którzy podarowali nam wspaniałe 
dziedzictwo naukowe, kulturowe, 
obyczajowe, materialne, ale musieli 
nas opuścić nie ze swojej woli. Wyje-
chali lub pozostali poza granicami III 
RP by dalej świadczyć swym pocho-
dzeniem, wykształceniem, umysłem, 
przedsiębiorczością, uczciwością na 
naszą korzyść. 
Zapalmy znicz pamięci również tym, 
którzy przyjechali  do Polski w by-
dlęcych wagonach wypędzeni z do-
statnich domów na ziemiach zabra-
nych Polsce po II wojnie światowej, 
powrócili z sowieckich łagrów  lub 
uciekli z rąk oprawców dokonują-
cych ludobójstwa na terenach obecnej 
Ukrainy. Żyli skromnie i często ano-
nimowo, przyznawanie się do miejsca 
urodzenia, wykształcenia i światopo-
glądu nie wróżyło im spokojnego ży-
cia zarówno ze strony władzy ludowej 
jak i z indokrynowanych sąsiadów. 
Nie mogli liczyć na fachową pomoc, 
jakiej teraz udzielają organizacje rzą-
dowe i pozarządowe  emigrantom, 
dzieciom osieroconym  wskutek walk 
ludobójczych , uczestnikom katastrof 
komunikacyjnych czy pracownikom 
korporacji. Nie wolno im  było nawet 
o tym mówić, niektórzy zaczęli mó-

wić dopiero teraz. Tylko kościół był 
niezawodnie miłosierny.
Wielu z nich zawdzięczamy rozwój 
naszej nauki i kultury, wykształcenie 
i wychowanie powojennej młodzieży, 
powojenne dziedzictwo III RP. Nie 
pozwólmy o nich zapomnieć.

Bożena Ratter

O czym szumią drzewa nie 
tylko na Kresach?

Przez cały czas trwania PRL– u przy-
miotnik „kresowy” skrzętnie był wy-
kreślany nie tylko z naszej historii 
narodowej ale nawet z życiorysów 
naszych sławnych rodaków. Dlatego 
teraz musimy nadrabiać stracony czas 
i przy każdej okazji przypominać jak 
Kresy były związane z życiem bardzo 
wielu Polaków, nie koniecznie tam 
zamieszkałych.15 września  do ma-
jątku, rodziny Ziemlańskich, we wsi 
Jeziory na Polesiu dotarli uciekinierzy 
z centralnej. Między innymi przybył 
tu Stanisław Ignacy Witkiewicz pol-
ski malarz, fotografik, pisarz, drama-
turg, ze swoją partnerką Czesławą 
Oknińską. Nie długo jednak zagościł 
mimo, że był dobrym znajomym go-
spodarzy. Uciekł przed Niemcami ale 
zaskoczyła go inwazja sowiecka.18 
września, po dotarciu informacji o 
ataku Związku Radzieckiego na Pol-
skę, Witkiewicz popełnił samobój-
stwo, podcinając sobie tętnicę szyjną i 
zażywając weronal. Ciało Witkacego 
odnalazł siedemnastoletni wówczas 
Włodzimierz Ziemlański – syn wła-
ścicieli majątku. Następnego dnia 
Witkacy został pochowany na miej-
scowym cmentarzu. W latach 80. XX 
wieku, po tym jak UNESCO ogłosiło 
rok 1985 rokiem Witkacego (stulecie 
urodzin), władze PRL postanowiły 
przewieźć trumnę artysty do kraju i 
urządzić państwowy pogrzeb Wit-
kacego w Zakopanem. W 1988 roku 
sprowadzono z Ukrainy szczątki, któ-
re pochowano w grobie na cmentarzu 
na Pęksowym Brzyzku , czyli na sta-
rym cmentarzu w Zakopanem, przy 
ulicy Kościeliskiej. Grób Witkacego 
znajduje się przy wejściu po prawej 
stronie, chociaż jak szumią drzewa 
nie wiadomo czyje leżą tam szcząt-
ki. Jakiś czas po pogrzebie wyszło na 
jaw, że w rodzinnym grobie Witkie-
wiczów złożono nie Witkacego, a 30 
letnią Ukrainkę przywiezioną z Pole-
sia. Władze podobno o tym wiedziały, 
ale ze względów propagandowych 
ukryły prawdę. Zrobił się skandal na 
całą Polskę. Z drugiej strony ludzie 
zaczęli mówić, że Witkacy sfingował 
swoją śmierć, że żyje, tylko w ukry-
ciu, pomaga mu jego ostatnia miłość, 
Czesława Oknińska, na co było po-
dobno wiele dowodów.
Tadeusz Dołęga Mostowicz najpo-
pularniejszy pisarz II RP, jego twór-
czością, zainteresowali się również 
filmowcy z Hollywood. W 1939 roku, 
znana wytwórnia Warner Bros zamó-
wiła i kupiła u Mostowicza dwa sce-
nariusze filmowe. Niestety, tragiczna 
śmierć nie pozwoliła na dalszy roz-
wój jego kariery za oceanem. Istnieje 
kilka wersji przestawiających ostat-
nie chwile z życia pisarza. Pierwsza 
opisuje zdarzenia z dnia 20 września 
1939 roku, które miały miejsce w 
miasteczku Kuty nad Czeremoszem 
na pograniczu polsko-rumuńskim 
(obecnie na terenie Ukrainy). Kapral 
Tadeusz Dołęga-Mostowicz nie prze-
kroczył jednak granicy, choć miał 
możliwość, aby w bezpieczny sposób 
wraz z innymi żołnierzami, przedo-
stać się Rumunii. Gnębiony i przybity 
wrześniowymi klęskami polskiej ar-

mii, zdecydował się wespół z grupą 
oficerów i żołnierzy, bronić okolicy 
przed wojskami radzieckimi. Jed-
nakże uwzględniając chęć uniknięcia 
przelewu krwi, przystąpiono do nego-
cjacji z Armią Czerwoną. W trakcie 
rozbrajania Tadeusz Dołęga-Mosto-
wicz przeciągał zamiar oddania broni. 
To był wystarczający powód, który 
zakończył jego życie. Zaniepokojo-
ny żołnierz Armii Czerwonej oddał 
w kierunku pisarza, serię z karabinu 
maszynowego. W drugiej wersji opi-
sującej to samo zdarzenie, Tadeusz 
Dołęga-Mostowicz jest organizato-
rem miejscowej straży porządkowej. 
Podczas transportu chleba dla miesz-
kających w okolicy Polaków, ubez-
piecza wiozącą go ciężarówkę. Pod-
czas kontroli pojazdu przez żołnierza 
Armii Czerwonej, nie chciał, nie do-
słyszał lub nie zrozumiał wydanego 
polecenia żołnierza obcej armii, za 
co został zastrzelony. Kolejna z wer-
sji traktuje o tym, że prawdopodobną 
przyczyną śmierci pisarza mogło być 
samobójstwo, a nawet morderstwo, 
którego dopuścili się ukraińscy na-
cjonaliści, tuż na chwilę przed wkro-
czeniem wojsk radzieckich. Jeszcze 
inna tłumaczy, że poniósł śmierć od 
ostrzału, z radzieckich czołgów. Pro-
chy Mostowicza, zostały sprowadzo-
ne do Warszawy dnia 24 listopada 
1978r. Został pochowany w katakum-
bach Cmentarza Powązkowskiego. 
Mostowicz i Witkacy byli  jednymi z  
pierwszych ofiar radzieckiej inwazji, 
spośród artystów i ludzi świata kultu-
ry, ale niestety nie ostatnimi.
Pod koniec września 1939 r. Lwów 
potroił liczbę mieszkańców. Znaleźli 
się tam w nadziei przetrwania wojen-
nej zawieruchy pierwszorzędni twór-
cy polskiej literatury, sztuki i nauki, 
wybitni uczeni i artyści. Środowisko 
aktorskie było szczególnie liczne.
 Lwów zajęli Rosjanie, ale w przeci-
wieństwie do Niemców w Warszawie, 
pozwolili tworzyć teatrzyki rewiowe, 
a aktorom grać w teatrze. Wtedy też 
powstało we Lwowie kilka zespołów 
teatralnych i kabaretowych. Wszyst-
kie te zespoły polskie, gdy ich pro-
gramy schodziły z afisza we Lwowie, 
wysyłano na tournée w głąb ZSRR 
- do Kijowa, Charkowa, Moskwy i 
Leningradu. W lutym 1941 r. przygo-
towano komedię muzyczną pt. "Mu-
zyka na ulicy" z udziałem Eugeniusza 
Bodo. Tradycyjnie należało pojechać 
z występami do Rosji, ale  . niespo-
dziewanie Bodo odmówił udziału w 
wyjeździe. Przypomnijmy, że obok 
Adolfa Dymszy, Bodo był chyba 
najbardziej popularnym i uwielbia-
nym aktorem dwudziestolecia mię-
dzywojennego. W 1932 zdobył tytuł 
"króla aktorów polskich", a w 1936 
tytuł "króla mody". Nagle w czerwcu 
1941 r. we Lwowie, w sercu wielkie-
go miasta, niemal w środku Europy, 
ta najwybitniejsza postać polskiej kul-
tury masowej, ikona polskiego filmu 
zniknęła bez śladu, jakby rozpłynęła 
się we mgle…. W tym przypadku po-
wstało również kilka wersji. Byli tacy 
co twierdzili, że tajemnica kryje się w 
masowej mogile na Łyczakowie, w 
której pochowano niezidentyfikowa-
ne ofiary masakry, jakiej dopuścili się 
w czerwcu 1941 r. uciekający przed 
Niemcami enkawudziści w lwow-
skim więzieniu przy ulicy Łąckiego. 
Inna wersja : Bodo został aresztowany 
przez patrol NKWD 25 czerwca 1941 
r. około godz. 11 w centrum Lwowa, 
przy pomniku Agenora Gołuchow-
skiego. Jedni twierdzili, że został 
zabity w więzieniu w Śniatynie, inni 
- że w Horodence, po zatrzymaniu go 
przez enkawudzistów, gdy zmierzał w 
kierunku granicy rumuńskiej. Poja-

http://ipn.gov.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=925&id=20957
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JEST   TAKIE   
MIASTO   NA   
ŚWIECIE
Wiersz Longiny Sikirnickiej
Lekarki  lwowskiej

Jest	 takie	 miasto	 	 na	 świecie																																																																																																																																										

Na	 siedmiu	 pagórkach	 stojące,																																																																																																																																									

Gdzie	 wiosną	 kwitną	 kasztany																																																																																																																																									

I	bzy	fioletem	pachnące.				

Jest	 takie	 miasto	 na	 świecie,																																																																																																																																									

Gdzie	 zorze	 wiecznie	 pałają,																																																																																																																																										

Gdzie	 w	 letnie	 ciche	 wieczory																																																																																																																																									

Srebrzyste	gwiazdy	spadają.	

Jest	 takie	 miasto	 na	 świecie,																																																																																																																																									

Gdzie	rankiem	lśni	rosa	na	trawie,																																																																																																																																										

Gdzie	w	Stryjskim	Parku	pływają																																																																																																																																										

Białe	łabędzie	na	stawie.

Jest	 takie	 miasto	 na	 świecie,																																																																																																																																									

Gdzie	 szumią	 wuleckie	 drzewa,																																																																																																																																										

Gdzie	 Orląt	 krzyże	 cmentarne,																																																																																																																																							

Wśród	których	cichy	wiatr	śpiewa.	

Jest	 takie	 miasto	 na	 świecie,																																																																																																																																									

Gdzie	pamięć	wieków	wciąż	żyje,																																																																																																																																												

Gdzie	 każdy	 zakątek	 –	 historią																																																																																																																																									

I	serce	gorące	bije.

Jest	 takie	 miasto	 na	 świecie,																																																																																																																																									

Gdzie	 ludzie	 wierni,	 zakochani,																																																																																																																																							

Gdzie	 swemu	 miastu	 na	 wieki																																																																																																																																												

Semper	Fidelis	–	oddani.

Jest	 takie	 miasto	 na	 świecie																																																																																																																																										

Jedyne	 i	 niezapomniane.																																																																																																																																			

I	 właśnie	 dlatego	 jest	 Lwowem																																																																																																																																											

Semper	Fidelis	nazwane….

Ps.
Wiersze Longiny Sikirnickiej  pu-
blikowane były po raz pierwszy w 
antologii „Gdzie jesteś Ojczyzno” 
/Warszawa 1996/, oraz antologii 
powieści religijnych „ Miłość jak 
ziarno nadziei” /Białystok 2000/                          
i w  „ Habemus Papan „ / Lwów 
2001 /, a także w Gazecie Lwow-
skiej. Mieszka we Lwowie.

wiła się wersja, że był przy śmier-
ci Tadeusza Dołęgi-Mostowicza w 
Kutach i wrócił do Lwowa, by tam 
jednak przeczekać wojnę. Twierdzo-
no też, że został zastrzelony przez 
Niemców w Przemyślu po zejściu 
ze sceny, gdzie opowiadał dowcip o 
antyhitlerowskiej wymowie.  Alek-
sander Feiner; "Bodo zmarł w obo-
zie sowieckim 24 grudnia 1943 r. 
Obóz nazywał się Peresylnyj Punkt 
nr 1 i znajdował się w Bołtince koło 
Kotłasu, archangielskaja obłast. Po-
wodem śmierci była pelagra i głód. 
Ja o tych faktach wiem, ponieważ 
też tam byłem - a mój ojciec, Leon 
Feiner, umarł w tym samym dniu 
na sąsiedniej pryczy". Prawdziwa 
odpowiedź przyszła od rosyjskiego 
Czerwonego Krzyża. Znalazł się 
tam dokument stwierdzający, że 
Bodo zmarł 7 października 1943 r. 
w łagrze w Kotłasie pod Archan-
gielskiem. Do informacji dołączo-
ne były dwa wstrząsające zdjęcia. 
Bodo w brudnym łachu więzien-
nym, z ogoloną, owrzodzoną głową, 
postarzały, z zarośniętą, szarą, zie-
mistą, wychudzoną twarzą. Dawne-
go Boda przypominały tylko żywe, 
gorejące oczy. Stojąc nad grobami 
naszych bliskich pomyślmy o na-
szych rodakach spoczywających w 
nieznanych mogiłach. Niech im ta 
ziemia lekką będzie.
Bogdan Lwow

"Wyzwoliciele"

Strzelce Opolskie to miejscowość na 
pograniczu województw opolskiego 
i śląskiego. Początki tego miasta 
to przełom w. XIII i XIV. Miasto 
zachowało swój średniowieczny 
charakter tylko do końca stycznia 
1945 roku, gdy do miasta wkroczy-
li „oswobodziciele”, Armia Czer-
wona. „W Strzelcach Opolskich w 
odwecie za zabicie swego oficera 
przez młodego fanatyka z „Hitler-
jugend”, czerwonoarmiści podpalili 
centrum miasta. Spłonęło wówczas 
w rynku 70% (według innej wersji 
90%) budynków, w tym miejscowy 
zamek. Wielu mieszkańców zostało 
zastrzelonych, niektórzy spłonęli 
żywcem w mieszkaniach. W Leśni-
cy, przez którą rankiem 24 stycznia 
przejechał zabłąkany czołg niemiec-
ki i doszło do wymiany strzałów…
czerwonoarmiści zamordowali 33 
mieszkańców, w tym 15 kobiet i 
młodocianych chłopców a w miej-
scowym Zakładzie Zdrowia i Opie-
ki 63 spośród 130 przebywających 
tam sierot, dzieci i osób upośledzo-
nych.” (fragment książki Andrze-
ja Hanicha) .Według szacunków, 
ks. Andrzeja Hanicha, w powiecie 
strzeleckim, w ciągu paru dni w 
styczniu 1945 roku, zostało zabitych 
ok.2850 osób. Liczba rannych, po-
bitych, zgwałconych kobiet jest nie 
do ustalenia. Ciała zamordowanych 
leżały na ulicach do pierwszej od-
wilży. Zniszczone miasto, okradzio-
na ludność, zrabowane mieszkania i 
sklepy, to ślad obecności bolszewi-
ków realizujących wizję nowego, 
szczęśliwego świata. Producenci 
obuwia cenionej do dzisiaj marki 
„Salamander”, Lucia i Pius Gaboro-
wie prowadzący sklep w Strzelcach 
Opolskich zostali również rozstrze-
lani. Księża bestialsko mordowani 
i podpalania w swoich plebaniach, 
„ ks Józef Schrody zostal zamordo-
wany, ponieważ w uzębieniu miał 
kilka złotych koronek, które zauwa-
żył pijany oficer sowiecki i chcąc je 
zdobyć, włożył księdzu lufę pistole-
tu do ust i pociągnął za spust.”
Wielu mieszkańców tego terenu zo-

stało internowanych, zmuszanych 
do ciężkiej pracy fizycznej a potem 
wywiezionych do republik sowiec-
kich.
W powiecie strzeleckim ocaleli Po-
lacy wciąż są otwarci na potrzeby 
innych. To oni zorganizowali pobyt 
polskich dzieci z Wołynia w Pol-
sce, inicjatorem zbiórki pieniędzy 
jest mieszkaniec Strzelec Opol-
skich. Zachwycony śpiewem mło-
dych członków zespołu wokalnego 
z Równego i żywo zainteresowany 
dziedzictwem Kresów, z którymi 
osobiście związku nie ma. Plan po-
bytu młodych bardzo urozmaico-
ny, młodzież z zespołu wokalnego 
gościnnie przyjmowana nie tylko 
przez środowisko kościelne. Har-
cerze zaprosili ich do Kowar, do 
koplani srebra i miniparku, KIK do 
Opola na spotkanie z biskupem, któ-
ry pochodzi spod Równego, jednej z 
wielupolskich miejscowości, świad-
kaludobójstwa dokonanego przez 
ludność ukraińską inspirowaną 
świetlaną ideologią UPA. Kustosz 
Jasnej Góry zaprosił młodych do 
udziału we mszy, ofiarowanej w ich 
intencji i odprawionej przez 2-ch 
misjonarzy, dla których nie potrzeb-
ne jest znoszenie granic między 
państwami by dotrzeć do drugiego, 
potrzebującego człowieka w odle-
głym kraju ( a nie na pole golfowe).

Wiesław Stypuła i Michał Brono-
wicki w kwartalniku „Kresowe Sta-
nice” piszą o ekspedycji ratunkowej 
PCK z Bombaju do Aszchabadu na 
przełomie lat 1941/1942. Ówczesny 
konsul generalny w Bombaju, dr 
Eugeniusz Banasiński otrzymał szy-
frogramem od Augusta Zaleskiego, 
kierownika MSZ, a w nim polecenie 
zajęcia się ewakuacją dzieci, cudem 
ocalałych na zesłaniu , z Kazach-
stanu do Indii. Sprawę potraktował 
niezwykle poważnie i natychmiast 
podjął wielokierunkowe działania. 
Na jego apel o pomoc w przygoto-
waniach włączyli się Polacy miesz-
kający w Indiach oraz Komitet Pań 
przy Polskim Komitecie Pomocy 
Uchodźcom, złożony z Angielek i 
Hindusek. Zarząd Kolei Indyjskich 
przyznał Polskiemu Czerwonemu 
Krzyżowi prawo do bezpłatnego 
przewozu pociągami pasażerskimi 
wszystkich przesyłek gromadzo-
nych w Bombaju dla ekspedycji. 
Start ekspedycji złożonej z cięża-
rówek wiozących 60 ton żywności, 
lekarstw odzieży i innych towarów 
przeznaczonych dla głodującej lud-
ności polskiej nastąpił w dniu pol-
skiego święta narodowego – 11 li-
stopada 1941 roku.W uroczystości 
brali udział dziennikarze i filmowcy 
a radio indyjskie anonsowało wy-
jazd delegacji. Wieziono również 
2500 zastrzyków uśmierzających 
ból i powszechnie wówczas sto-
sowanych narkotyków – morfiny 
i kokainy, z przeznaczeniem dla 
chorych żołnierzy polskich z orga-
nizowanych Polskich Sił Zbrojnych 
w ZSRR. Dotarcie do celu wyma-
gało pokonania bardzo trudnej trasy 
ok. 5500 km. Został otwarty nowy, 
pionierski szlak komunikacyjny 
umożliwiający organizowanie trans-
portów humanitarnych dla ludności 
polskiej w Związku Sowieckim. 
„Wyczynu tego, mierzonego na ska-
lę światową, dokonała grupka Pola-
ków, ludzi nie najmłodszych i prak-
tycznie nieprzygotowanych do tak 
długiego, trudnego i niebezpiecz-
nego rajdu samochodowego po bez-
drożach Azji Środkowej. Nazwiska 
tych ludzi należałoby wpisać złoty-
mi zgłoskami do pionierskich wy-

czynów Polaków w XX wieku.”Wi-
cekonsul Rzeczpospolitej Polskiej 
w Bombaju – dr Tadeusz Lisiecki 
osobiście uczestniczył w transpor-
cie darów. Dla polskich dzieci, które 
dzięki ofiarności pracowników pla-
cówki dyplomatycznej mogły uciec 
z „kraju szczęśliwości” do Indii, 
Maharadża księstwa Nawanagar – 
Digvijaysinhij, zobowiązał się do 
wybudowania na swym terytorium, 
na własny koszt specjalnego osiedla 
i ulokowania w nim 500 polskich 
sierot.”
Czy obecni włodarze Polski podzie-
lą się swoim zdobytym terytorium z 
ludźmi eksmitowanymi z mieszkań, 
do których niejednokrotnie zostali 
wprowadzeni wbrew własnej woli 
przez władze III PRL w porozumie-
niu ze Związkiem Sowieckim? Wie-
lu pozbawionych swojej rodowej, 
wielowiekowej własności zostało 
zmuszonych do zajmowania miesz-
kań w domach, które władze PRL 
zabrały innym właścicielom lub do-
mach, które zostały zbudowane na 
zabranym terytorium. I na dodatek 
skazani byli na bardzo ubogie życie, 
zwłaszcza, gdy nie chcieli podpo-
rządkować się "dyscyplinie ideolo-
gicznej" władzy, również w zakresie 
sztuki i kultury. Nie każdy wypę-
dzony miał takie szczęście jak Pan 
Michał Kozar,o którym Jerzy Ja-
nicki pisze: „pan Michał Kozar na-
desłał mi z dalekiego Regensburga 
ciekawą ulotkę. Odkrył ją 4 kwiet-
nia 1944 przypięta do futryny drzwi 
swego lwowskiego mieszkania:
Polacy! Rozkazuje się wam nie-
zwłocznie opuścić ukraińskie zie-
mie zachodnie za San. Kto nie 
opuści w ciągu 48 godzin, podlega 
likwidacji.
Ukraińska Powstańcza Armia. Miej-
sce postoju: 4 IV 1944r (tłumacze-
nie z rosyjskiego).
Pan Michał Kozar tę „ prośbę” wziął 
sobie do serca do tego stopnia, że 
nie tylko za San, ale na wszelki wy-
padek aż do Regensburga dojechał, 
dzięki czemu żyje do dziś, czytuje 
niektóre gazety polskie, zaś treść 
pamiątkowej ulotki prosi zadedy-
kować niektórym naszym publicy-
stom. Coś mi się widzi, że jakby nie 
miał z nimi wspólnych poglądów 
na temat dziarskich zuchów z UPA 
i że niekoniecznie nadają się oni 
do porównania z naszą AK, co się 
niektórym politykom i publicystom 
przydarzało przy okazji niedawno 
obchodzonych obchodów 60 roczni-
cy mordów wołyńskich nazwanych 
przez niektórych „wydarzeniami”. 
Za podobne „wydarzenia”, choć w 
znacznie mniejszej skali, ale okre-
ślane prawem jako ludobójstwo 
sądzony jestw Hadze Milosevic. I 
nigdy nie będzie patronem ulic, cze-
go we Lwowie dostąpili, z wdzięcz-
ności za takie właśnie „wydarzenia” 
jakiś Łebed, Szuchewycz-Czupryn-
ka czy Bandera.” (Krakidały).
Czy przed sądem powinien odpo-
wiadać ten, co zabrał cudze i sprze-
dał, czy ten, co od niego dostał? 
Czy musiał umrzeć historyk sztuki  
protestujący przeciw relatywizmo-
wi godzącemu najczęściej w polską 
elitę, relatywizmowi, który ogarnął 
już gospodarkę, ekonomię, prawo 
nie mówiąc o światopoglądzie?.
Czy obecni włodarze gromadzą za-
pasy „żywności, lekarstw, odzieży 
i innych towarów przeznaczonych 
dla poszkodowanej wskutek powo-
dzi ludności polskiej? A jeśli rodzi-
na znalazła się tam wskutek przy-
musowego przesiedlenia, z nakazu 
a protest przeciwko nakazowi groził 
śmiercią?

Czy pomoc 6 tysięcy złotych ro-
dzinie z dziećmi, która straciła do-
robek swego życia w powodzi i nie 
zdążyła przygotować schronienia 
przed zimą równa kwocie 6 tysięcy 
przyznanych ostatnio przez premie-
ra wstępnie na procedurę in vitro 
jest niedopatrzeniem? W piątek, 
w czasie przesłuchania świadka w 
warszawskim sądzie, poszkodo-
wana wskutek ulicznej kradzieży 
zwróciła się do sprawcy:, „Jeśli ma 
sumienie, to więcej tego nie zrobi, 
współczuję i wybaczam.” Te słowa 
wypowiedziała wpędzona z Kre-
sów, jako kilkuletnie dziecko, w 
bydlęcym wagonie, z dostatniego, 
inteligenckiego domu o tradycjach 
prawniczych.
Bożena Ratter

ZAPROSZENIA

Ks. Isakowicz zaprasza

Gliwice - Kraków   2012-11-01
 
Wszystkich Świętych - Czwartek, 1 
listopada, g. 11.00 - Gliwice - msza 
św. w kościele ormiańskim przy ul. 
Mikołowskiej 2 - za dusze kapła-
nów ormiańskich pracujących na 
Kresach i Górnym Śląsku.

Niedziela, 4 listopada, g. 12.00 - 
Kraków - msza św. ormiańskoka-
tolicka w kościele Miłosierdzia Bo-
żego przy ul. Smoleńsk - za dusze 
zmarłych Kresowian i Ormian.
 
Niedziela, 18 listopada, g. 14.00 
- Wrocław - msza św. ormiańsko-
katolicka w kościele ojców domini-
kanów -  za dusze zmarłych Kreso-
wian i Ormian.
 
Szczęść Boże!

ks. Tadeusz Zaleski

www.isakowicz.pl

Fundacja im. Brata Alberta

www.albert.krakow.pl
________

zaproszenie na  sesję histo-
ryczną pt. “SIENNICA – 
wrzesień 1939”

Wójt Gminy Siennica Pan Grzegorz 
Zieliński

Dyrektor Zespołu Szkół im. H. i K. 
Gnoińskich
Pani Małgorzata Podstawka

Prezes Towarzystwa Pamięci 7 Puł-
ku Ułanów Lubelskich
im. gen. K. Sosnowskiego Pan An-
drzej Osiński

Opiekun 14-tej Drużyny ZHP „Spa-
dłych Listków do Szyby Przyklejo-
nych Deszczu Kropelką”
phm Zbigniew Nowosielski HR

Dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej
Pan Leszek Celej

serdecznie zapraszają

na sesję historyczną pt. “SIENNICA 
– wrzesień 1939”,

która odbędzie się w Zespole Szkół 
im. H. i  K. Gnoińskich w Siennicy

dn. 7.11.2012 r. (w środę) o godz. 
17:00.
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