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

     ORGAN MEDIALNY  POROZUMIENIA  POKOLEŃ  KRESOWYCH
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Puławy - Puchar Kresów

Turniej o Puchar Kresów po raz 
pierwszy w Puławach

Z Gabrielem Zdrojewskim, 
właścicielem firmy Sport Up 
Marketing, będącej organiza-
torem i pomysłodawcą turnie-
ju o Puchar Kresów, rozmawia 
Aleksandra Żórawska, prezes 
zarządu Fundacji Pomorska 
Inicjatywa Kresowa, 

Przez całe życie związany jest 
Pan ze sportem, grał Pan od kil-

kunastu lat w piłkę nożną, a od 
kilku lat pracuje jako menadżer 
sportowy m. in. w klubie piłkar-
skiej Ekstraklasy czy podczas 
Euro 2012.  Ale jak narodziła się 
idea organizacji Pucharu Kre-
sów? 
Pochodzę z tzw. wojskowej ro-
dziny. Bracia i tata są oficerami 
a mama pracownikiem cywilnym 
Wojska Polskiego. Z kolei dziad-
kowie walczyli podczas Drugiej 
Wojny Światowej, więc od małe-
go sprawy polskie były dla mnie 

bardzo ważne. Sama idea turnieju 
narodziła się w okolicach Świąt 
Bożego Narodzenia, gdy do-
wiedziałem się o organizowanej 
przez Stowarzyszenie Kibiców 
Legii Warszawa zbiórce datków 
dla naszych rodaków na Kresach. 
Pomyślałem, że z połączenia za-
interesowań, pasji, wiedzy, umie-
jętności i chęci pomocy Naszym 
Klubom, może powstać bardzo 
ciekawy projekt, z którego sko-
rzystają wszyscy.
Dokończenie na str. 2

„BURZA” W KOŁBIELI
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Nie żyje Anatol Sulik
Edmund Goś
Odszedł nasz wielki przyjaciel 
– Anatol Franciszek Sulik. Po-
leszuk, jak sam o sobie mawiał, 
mieszkał w Kowlu naprzeciw 
cmentarza polskiego. Od wielu 
lat wraz ze swoją żoną Haliną re-
staurował, odnawiał pomniki na 
wspomnianym cmentarzu. Autor 
książki „Cmentarz Polski w Kow-
lu” wydanej staraniem MKiDN w 
2005r. Dokonał również inwen-
taryzacji wielu innych polskich 
przedwojennych cmentarzy na 
Wołyniu. Często był pośredni-
kiem między  byłymi żołnierzami 
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
a rejonowymi władzami admini-
stracyjnymi we wstępnych roz-
mowach o upamiętnienie miejsc 
bitew. np. rejonu ratnieńskiego o 
pomnik nad Prypecią. Uczestni-
czył w  pracach ekshumacyjnych 
w Ostrówkach i Woli Ostrowiec-
kiej. – ostatnio w 2011r. na Tru-
pim Polu. Wielokrotnie polskie 
wycieczki prosiły Anatola aby 
był przewodnikiem po trasach 
wołyńskich miejsc pamięci naro-
dowej. Wykonywał to chętnie z 
pasją i znawstwem tematu. A znał 
pogmatwaną historię Wołynia jak 
mało kto. Denerwowała Go każda 
nieścisłość lub przekłamanie w  
informacjach  z historii Wołynia. 
Spędził wiele godzin w archiwach 
Łucka i Żytomierza szukając śla-
dów  powstańców styczniowych 
oraz legionistów. Autor felie-
tonów „Podróże z Bogusiem” 
pokazujący piękno wołyńskich 
zakątków związanych z Polską i 
Polakami. Niejednokrotnie prze-
mierzał wołyńskie bezdroża w 
poszukiwaniu śladów dawnych 
polskich cmentarzy aby ocalić ich 

miejsca dla potomnych. W  maju 
2012r. jadąc do Warszawy doznał 
wylewu co skutkowało prawie 
czteromiesięcznym leczeniem i 
rehabilitacją w Polsce. Pozostał 
lekki niedowład jednej ręki i nogi. 
W Kijowie we wrześniu 2012r. 
Prezydent Komorowski odzna-
czył Anatola Srebrnym Krzyżem 
Zasługi. W kwietniu 2013r. Stu-
dio Wschód TVP Wrocław na-
grało i wyemitowało program z 
Anatolem z Janowej Doliny, Lu-
bieszowa i Lublińca w którym i 
ja uczestniczyłem.  Wiem, że nie 
miał w zwyczaju przesiadywać
 w pieleszach domowych, sam 
wielokrotnie przemierzałem Wo-
łyń w Jego towarzystwie. Byliśmy 
umówieni na tegoroczne sierpnio-
we wędrówki do Zasmyk i Janów-
ki. Niestety,
 w piątek po pobycie na inwenta-
ryzacji cmentarza w Brodach po-
czuł się źle i zmarł 
w domu pomimo pomocy lekar-
skiej. Miał 62 lata.

Dokończenie ze strony 1

Jak zareagowały polskie kluby 
na Kresach na taki pomysł? 

Reakcja Klubów była niesamo-
wita. Wystarczył właściwie jeden 
mail wymieniony z przedstawi-
cielami Klubów i wiedziałem, że 
ten turniej musi się odbyć. Od sa-
mego początku Panowie- Marek 
Horban, Marcin Siembida, Roman 
Medlakowski i Stefan Kimso wy-
kazywali się wielką inicjatywą i 
chęcią współpracy. Nie ukrywam, 
że zaskoczyła mnie odpowiedź 
prezesa Polonii Wilno, Pana Ste-
fana Kimso, który był bardzo miło 
zaskoczony propozycją rozegra-
nia turnieju i chęcią pomocy klu-
bowi. Pan Stefan powiedział, że 
miło przeczytać list o takiej inicja-
tywie, bo dotychczas otrzymywał 
wiadomości w stylu „... a dlacze-
go Polska ma was wspierać?”. Nie 
wiem jak to skomentować, czyż 
Polonia Wilno to nie Polska?

 Kto wspiera organizację turnie-
ju?

Ogromne wsparcie przy organi-
zacji imprezy mam u Antoniego 
Rękasa, dyrektora MOSiR w Pu-
ławach oraz Prezydenta Puław 
- Janusza Grobla. Bez wsparcia 
tych panów, impreza by się nie od-
była. To wspaniałe uczucie mieć 
świadomość, że komuś zależy na 
wspieraniu tej inicjatywy. PZPN 
przekazał nam puchar i medale 
co w jakimś stopniu zmniejszyło 
koszty organizacji imprezy. Dzię-
ki wsparciu patronów medialnych, 
o turnieju dowiedziało się wiele 
osób, a to bardzo ważne. Musimy 
zwiększać świadomość ludzi na 
temat Kresów i kresowych klu-
bów sportowych. 
Z kolei wsparcie środowisk pa-
triotycznych takich jak Polski 
Ślad czy Stowarzyszenie Marsz 
Niepodległości uświadamia mnie 
jak ważnym wydarzeniem może 

stać się turniej o Puchar Kresów.

Z czym te kluby mają obecnie 
największe problemy? 

Odpowiedź wydaje się banalna, 
ale największym problemem są 
pieniądze a raczej ich brak. Pro-
wadzenie klubu sportowego czy 
organizacja turniejów wiąże się 
z wielkimi wydatkami takich jak 
wynajem boiska do treningów i 
meczów, zakup strojów, trans-
port na mecze, opłaty za sędziów, 
ubezpieczenie, ochronę, patrol 
medyczny, pensja dla trenerów i 
wiele, wiele innych mniejszych 
lub większych kosztów, które w 
skali roku mogą sięgać nawet 
100 000 złotych! Puchar Kresów 
ma na celu zwrócenie uwagi na te 
problemy i mam wielką nadzieję, 
że pomoże to w znalezieniu środ-
ków na przetrwanie tych klubów. 
Nie wyobrażam sobie, że miałoby 
ich zabraknąć na sportowej ma-
pie! Wystarczy, że Polonia Wilno 
była zmuszona 
zawiesić dzia-
łalność sekcji 
piłkarskiej, mam 
nadzieję, że za 
rok jednak wróci 
do gry i uświetni 
turniej o Puchar 
Kresów 2015.
Oprócz proble-
mów finanso-
wych, Polonia 
Chmielnicki ma 
problem… z wi-
zami do Polski. 
Na dwa tygodnie 
przed turniejem, 
prezes Polonii 
otrzymał infor-
mację od Kon-
sula, że nie da im 
wiz.
Wszyscy trzy-
mamy kciuki, 
że ta sytuacja 
zostanie rozwią-
zana po ludzku 

i że będzie to pierwszy krok do 
normalnego funkcjonowania Na-
szych Klubów. Jeszcze w tym roku 
zaczniemy działania, by wszystkie 
te problemy pokonać.

Jaką formułę będzie miał Pu-
char Kresów?

 Puchar Kresów to przede wszyst-
kim turniej mający na celu wyło-
nienie najlepszej polskiej drużyny 
z Kresów Wschodnich. Ze wzglę-
du na różne okoliczności, projekt 
ewoluował w ten sposób, że do 
rozgrywek zapraszani będą rów-
nież gospodarze turnieju. W tym 
roku będzie to Puławiak i Wisła 
Puławy, zapowiada się ciekawe 
widowisko sportowe. Formuła jest 
taka, że zostaną rozegrane dwa 
półfinały i na zakończenie dnia 
oczywiście finał. Równolegle, w 
trakcie trwania całej imprezy, bę-
dzie się odbywał piknik rodzinny 
z grillem, koncertami, mnóstwem 
atrakcji dla najmłodszych i nie 
tylko. Przewidujemy też konkursy 
z nagrodami a nawet konsultacje 
z dietetykiem! Na pewno każdy 
znajdzie coś dla siebie i będzie 
mógł miło spędzić majową nie-
dzielę.

Czy planuje Pan, by Puchar 
Kresów stał się imprezą cyklicz-
ną? 

Oczywiście, że tak! Zresztą już 
prowadzę wstępne przygotowa-
nia do przyszłorocznej edycji. Nie 
ukrywam, że bez wsparcia spon-
sorów jest bardzo, bardzo ciężko, 
ale ta impreza po prostu musi się 
odbywać!
Już teraz zapraszam do współpra-
cy i do odwiedzania strony www.
pucharkresow.pl oraz www.fa-
cebook.com/pucharkresow, a 11 
maja widzimy się na stadionie w 
Puławach! :) 

Dziękuję za rozmowę i życzę 
dalszych sukcesów, a uczestni-
kom Turnieju wielu bramek. 

red/ W chwili wydania gazety 
wizy zostały wydane. 

     / Gabriel Zdrojewski

Informuję ze 
smutkiem o 
śmierci mojej 
Babci - An-
toniny Fijałki 
zd.Leśniewska, 
łącznikczki w 
27 WDP AK, 
żony cc. M.Fi-
jałki ps.Kawa/
Sokół.

Krzysztof Rymar
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Stowarzyszenie non omnis moriar 
ponownie „świątecznie” na Litwie
Maciej Prażmo

Tradycyjnie przed świętami w 
dniach 14-16 kwietnia delegacja 
mojej organizacji Stowarzysze-
nia non omnis moriar z Kozłowa 
wyruszyła na Litwę, by spotkać 
się z mieszkającymi tam Polaka-
mi. Od zimy 2011 roku uczestni-

czymy w ogólnopolskich akcjach 
Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN 
z Wrocławia i staramy się przed 

Bożym Narodzeniem i Wielkano-
cą odwiedzać rodaków na Litwie. 
Od początku koordynuję działania 
na Warmii i Mazurach – zbiórkę, 
pakowanie, transport. Osobiście 
uczestniczę w  wyjazdach i spo-
tkaniach. Bywamy u osób prywat-

nych, organizacji pozarządowych, 
w instytucjach polskich i admini-
stracyjnie litewskich. Tym razem 
była to już szósta taka wyprawa. 
Wraz z życzeniami zawieźliśmy 
paczki świąteczne, materiały 
szkolne, biurowe, artykuły spo-
żywcze, chemię gospodarczą i 
środki higieny. Były też zabawki, 
książki, gry. Także odzież uży-
wana. Nie brakło polskich flag i 
innych gadżetów w narodowych 
barwach.
 Program 3-dniowej wi-
zyty był dość bogaty i obfitował 
w spotkania. Starczy wspomnieć, 
że tylko w rejonie solecznickim 
odwiedziliśmy Polską Szkołę 
Średnią w Dziewieniszkach, Sa-
morządowy Dom Dziecka w So-
lecznikach i Polskie Gimnazjum 
w Butrymańcach. Na grobach 
żołnierzy Armii Krajowej w So-
lecznikach i Butrymańcach po-
stawiliśmy znicze oddając cześć 
poległym. Butrymańce to nowy 
przystanek na mapie naszych 
stałych miejsc. Wszędzie przyj-
mowano nas z życzliwością i ty-
powo polską gościnnością. Były 
życzenia i wzajemne podarunki, 
rozmowy o historii i o sprawach 
bieżących. 
W trakcie wizyty nie zabrakło 
ważnych historycznie miejsc. W 
Wilnie poza spotkaniami z kom-
batantami m. in. z panem Zyg-
muntem Olszewskim, działaczami 
społecznymi jak pan Władysław 
Mackiewicz, obowiązkowo zna-
lazła się Ostra Brama i memoriał 
z sercem Marszałka Józefa Piłsud-
skiego na Rossie. Będąc w Wilnie 
nie można tego nie zobaczyć. Tym 
bardziej, gdy jak moi koledzy jest 

się w mieście po raz pierwszy. A 
towarzyszyli mi młodzi wolon-
tariusze Okręgu Warmińsko-Ma-
zurskiego Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej – wo-
jewódzkiego partnera mojej orga-
nizacji. 
Tradycyjnie na Rossie odwiedzi-
łem także grób moich pradziad-
ków. Dzięki ich mogile czuję się 
w Wilnie pewnie, u siebie. 
Jednym z przystanków w Wil-
nie była Szkoła w Grzegorzewie 
gdzie gościliśmy po raz drugi. 
Dwie godziny spędzone razem 
nie zaspokoiły naszych apetytów 
na wymianę poglądów i opinii. 
Niestety. Musieliśmy wyjechać do 

Macierzy, by chociaż część podró-
ży odbyła się „za dnia”. To nic do-
kończymy podczas kolejnego spo-
tkania. Być może już w lipcu, bo 
zamierzam wybrać się na uroczy-
stości w Krawczunach – miejsca 
ostatniej bitwy Armii Krajowej z 
Niemcami. A już na pewno przed 
Bożym Narodzeniem.
  Dziękuję wszystkim, któ-
rzy pomogli w organizacji zbiórki 
i wyjazdu. A jest to mnóstwo or-
ganizacji patriotycznych, osób 
prywatnych i szkół. Ich przekrój 
pokazuje, że Kresy – ze swoja hi-
storią  i teraźniejszością – to wciąż 
żywa część naszej świadomości 
narodowej.
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Stowarzyszenie non 
omnis moriar ponownie 
„świątecznie” na Litwie
Maciej Prażmo
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DLACZEGO POLSKI POETA 
NAPISAŁ: „LITWO OJCZY-
ZNO MOJA”…?
RZECZ O WSPÓLNEJ SPU-
ŚCIŹNIE RZECZYPOSPOLI-
TEJ

Wilno i okolice – Troki – Iłgów – 
Pożajście – Kowno, 25-30 maja 
2014

To tylko pretekst do rozmowy, a 
do hasła proponowanych podczas 
festiwalu rozważań można jeszcze 
dodać: poeta, urodzony na dzi-
siejszej Białorusi, z narzuconym 
mu siłą poddaństwem rosyjskim, 
znawca kilku języków, którego 
los rzucał po krajach Europy… 
Dzisiaj, gdy na jej Wschodzie są 
państwa niepodległe, odradzają-
ce swe tradycje i tożsamość – w 
dużym stopniu na gruncie narodo-
wym, nie tak łatwo uświadomić 
sobie, jakie inspiracje i konteksty 
kształtowały twórczość nie tylko 
Mickiewicza, ale i bardzo wielu 
twórców kultury wspólnej Rze-
czypospolitej, której jesteśmy 
spadkobiercami. Jakże ta wiedza 
bywa niepełna i stereotypowa! 
Fenomen dawnej, a i dzisiejszej 
wielokulturowości, trudno wy-
tłumaczyć rodakom-Polakom, a 
cóż dopiero obcokrajowcom… A 
przecież to nie tylko ważny poten-
cjał w pielęgnacji naszej pamięci 
historycznej, ale i wspaniałe, po-
chodzące z wielokulturowej spu-
ścizny tworzywo twórcze współ-
czesności, swoiste fundamenty, 
o których nie należy zapominać 
współcześnie. 
Z drugiej strony – nierzadkie są 
sytuacje, gdy dawna przeszłość 
bywa interpretowana w niewłaści-
wy sposób, staje się nawet prze-
szkodą, szczególnie dla twórców, 
piszących nie w językach pań-
stwowych. Dlatego powstaje rów-
nież pytanie: Co zrobić, żeby tak 
nie było?
Podczas poprzednich „Majów nad 
Wilią” podejmowaliśmy nieraz 
trudne tematy, dotyczące zawi-
łości tożsamości, budowanej na 
wielokulturowych podwalinach 
dawnej Rzeczypospolitej wielu 
narodów – m.in. podczas rozmo-
wy na takie tematy, jak: Co nam 
zostało ze spuścizny Jagiellonów; 
Miasta o trudnych losach, miejsca 
utracone czy odzyskane; Żalgi-
ris znaczy Grunwald – potyczki 
o kulturę; Zrozumieć Miłosza; 
Czy istnieje dziś pisarstwo pol-
skie poza granicami Polski albo 
Powstanie Styczniowe oczami 
młodych a współczesne postawy 
obywatelskie. 
Warto kontynuować ten tok my-
ślenia w czasie, gdy Europa otwie-
ra się, ale nadal, a może i silniej 
niż dotychczas, poszukuje swych 
korzeni i ojczyzn. Gorzej jest z 
otwarciem się granic w mentalno-
ści, jeśli chodzi o spuścizny, nie-
gdyś wspólne dla wielu narodów, 
dla poszczególnych regionów. Nie 
są one należycie spożytkowywane 
właśnie jako tworzywo twórcze – 
i w literaturze spotyka się próby 

„poprawiania” historii, separacji 
w skansenach narodowo-kulturo-
wych, zdarza się, że zaciera wie-
lokulturowe bogactwo Wielkiego 
Księstwa Litewskiego w aspekcie 
spuścizny wspólnoty wielu naro-
dów. 
O tym warto i trzeba rozmawiać 
z Litwinami, Białorusinami, 
Ukraińcami, Rosjanami, Żydami, 
Tatarami, Karaimami. Z przed-
stawicielami innych nacji, którzy 
doświadczyli współżycia obok 
siebie, na emigracji bądź na wy-
gnaniu. Tym bardziej, iż coraz 
więcej twórców w krajach regio-
nu szuka inspiracji w dawnych 
dziejach, w kontekście obecno-
ści innego; w mentalności, która 
sprzyjała powstaniu wybitnych 
utworów i dzieł u przedstawicieli 
różnych nacji – z nieobliczalnym 
bogactwem odcieni i smaków. Na 
tej niwie i z przesłaniem pielęgno-
wania odległych tradycji i dawnej 
pamięci przed laty działała np. 
wielonarodowa i międzynarodo-
wa Wspólnota Poetycka „Magnus 
Ducatus Poesis”. 
Podczas festiwalu, który odbędzie 
się w Wilnie i okolicach w dniach 
25-30 maja 2014 roku, powstaje 
możliwość ukazania tego fenome-
nu (poczynając przecież nie tylko 
od Mickiewicza czy Słowackiego, 
ale i znacznie wcześniej – choćby 
od poety łacińskiego Sarbiew-
skiego czy Piotra Skargi) również 
naszym gościom z zagranicy, a 
zgłosili swoją chęć udziału w 
przedsięwzięciu poeci też z wieku 
krajów Europy, z Ameryki, Au-
stralii i nawet Afryki.
Będziemy dyskutowali o tym 
podczas konferencji w Wilnie, z 
udziałem ludzi ze świata literatu-
ry, sztuki i nauki, Litwinów – wy-
bitnych twórców i naukowców. 
Planowany jest wyjazd do Kowna, 
zaś po drodze – do Iłgowa, mająt-
ku rodowego Emilia Młynarskie-
go. Ze Szwajcarii przybędzie Bar-
bara Ahrens-Młynarska, wnuczka 
kompozytora i dyrektora Teatru 
Wielkiego w Warszawie, aktorka i 
poetka (siostra Wojciecha Młynar-
skiego), spokrewniona z rodziną 
Rubinsteinów. Gośćmi festiwalu 
będą także aktorzy, muzycy, fil-
mowcy z kilku krajów.
Od roku 1994 w dotychczasowych 
edycjach festiwalu uczestniczyło 
tylko ponad 400 gości z  ponad 20 
krajów. Patronowali festiwalowi 
m.in. Czesław Miłosz i Tadeusz 
Konwicki, zaś naszymi gośćmi 
z Polski byli Krzysztof Zanussi, 
Marek Skwarnicki, Kazimierz Or-
łoś, Tomasz Łubieński, Hanna Ko-
walewska, Bogdan Urbankowski, 
Józef Baran, Zbigniew Jerzyna, 
Romuald Karaś, Wojciech Kass, 
artyści malarze Andrzej Strumiłło 
(również jako poeta), Franciszek 
Maśluszczak czy Józef Panfil, 
rzeźbiarz Andrzej Renes, córka 
Stanisława Mackiewicza Aleksan-
dra Niemczykowa i córka Pawła 
Jasienicy – Ewa Beynar-Czeczott, 
aktorki – Ewa Krasnodębska, 
Anna Milewska, Joanna Kasper-
ska i wielu innych. 

Uczestnicy „Majów nad Wilią” 
swą obecnością nie tylko uboga-
cali festiwal – ich pobyty i nasze 
dyskusje często pozostawiały 
trwałe ślady „wileńskie” w twór-
czości. Są to konkrety w postaci 
wierszy, dziesiątek książek i anto-
logii, przekładów, a także filmów, 
słuchowisk radiowych, obrazów, 
a nawet utworów muzycznych. 
Twórczość naszych gości „za-
istniała” w fachowych pismach 
litewskich i literaturze litewskiej 
(wydano kilka książek po litew-
sku), zaś dokonania najlepszych 
twórców Polaków z Litwy zostały 
odpowiednio docenione również 
w Polsce – właśnie i po to orga-
nizowany jest festiwal, by wy-
tworzyć płaszczyzny współpracy 
partnerskiej, mechanizmy pomo-
cy. Tym bardziej, iż w mnogości 
wydarzeń kulturalnych z udziałem 
mniejszości polskiej zdecydowa-
nie dominują przedsięwzięcia o 
charakterze ludowo-amatorskim, 
w których nie uczestniczą twórcy 
bardziej zaawansowani i stawiają-
cy sobie inne poprzeczki. 
W ciągu 20 lat festiwal miał na-
zwę Międzynarodowe Spotkania 
Poetyckie „Maj nad Wilią”. Wy-
chodząc naprzeciw potrzebom 
twórców oraz odbiorców kultu-
ry – polskich, litewskich i zagra-
nicznych, rozszerzona została 
jego formuła o etap festiwalu w 
Warszawie – „nad Wisłą”, zaś 
konkretnie – w Oranżerii Pałacu 
w Wilanowie, jako część również 
nowo powołanego Festiwalu Fil-
mów Emigracyjnych EMiGRA. 
Tak było jesienią 2013 roku. I to 
dobitnie pokazało, że słowo potra-
fi doskonale współgrać z obrazem 
filmowym, wzajemnie się inspiro-
wać i dopełniać. 
Z bardzo ciepłym przyjęciem w 
Warszawie przyjęto film o mło-
dych Polakach na Litwie pt. Po-
kolenie PLT (Polska-Litwa w 
skrócie), wcześniej pokazany w 
Instytucie Polskim Wilnie i rów-
nie ciepło, a nawet spontanicznie 
przerywany oklaskami. W War-
szawie uhonorowani zostali lau-
reaci ogłoszonego przez redakcję 
pisma „Znad Wilii” konkursu 
Powstanie styczniowe oczami 
młodych. Do Wilna w tym roku, 
na festiwal „Maj nad Wilią”, 
przybędą także laureaci konkursu 
filmowego (z kilku krajów), żeby 
dokumentować rozmowy i dysku-
sje, nawiązać kontakty z twórcami 
na Litwie. Ma to przyczynić się 
do stworzenia pomostu w realnej i 
partnerskiej współpracy pomiędzy 
twórczymi środowiskami polski-
mi (polonijnymi) na osi Wschód-
-Zachód.
Tym razem podczas festiwalu w 
Wilnie, w nawiązaniu do jego 
hasła – Dlaczego polski poeta 
napisał: Litwo ojczyzno moja…? 
Rzecz o wspólnej spuściźnie Rze-
czypospolitej – zostanie ogłoszo-
ny konkurs literacki Polacy wie-
lu kultur, który korespondować 
będzie z ważną dla organizatora 
przedsięwzięcia datą – 25-leciem 
powołania pierwszego polskiego 

pisma na Litwie o zdecydowanym 
rodowodzie niepodległościowym  
– „Znad Wilii”, adresowanym 
do odradzającej się inteligencji 
polskiej na Wschodzie, dającym 
możliwość realizacji dla bardziej 
profesjonalnych twórców. Na ba-
zie tego pisma i tytułu powstały 
później znaczące podmioty w ży-
ciu Polaków na Litwie – Radio 
„Znad Wilii”, Polskie Studio Do-
kumentalistyki Filmowej „Znad 
Wilii”, Polska Galeria Artystyczna 
„Znad Wilii”.
Podstawową koncepcją pisma, 
jak i festiwalu, innych naszych 
inicjatyw, jest ukazanie dorob-
ku miejscowych twórców pol-
skich, stanu naszego posiadania 
w aspekcie twórczym, dążenie do 
wypracowywania mechanizmów 
partnerstwa i współpracy, strate-
gia pozyskiwania przyjaciół – ze 
szczególnym uwzględnieniem 
dokonań uzdolnionej młodzieży, 
stworzenie możliwości integracji 
z profesjonalnymi twórcami litew-
skimi, w Polsce i na świecie. 
Przy okazji chcę poinformować, 
że w związku z 25-leciem tytułu, 
mowa o tym będzie podczas kon-
ferencji, w jej części 1, w panelu 
pt. Na fali „Solidarności” – 25 lat 
„Znad Wilii”. W roku 2014 na ła-
mach kwartalnika „Znad Wilii” 
została zainicjonowana dyskusja 
nt. potrzeby prowadzenia podob-
nych działań, wykraczających 
stricte poza społeczność polską 
(polonijną) i lokalną, o roli struk-
tur polskich w budowaniu relacji 
„polsko-innych” w krajach za-
mieszkania Polaków. Dyskusję tę 
będę chciał podsumować pod ko-
niec tego roku na konferencjach w 
Wilnie i Warszawie – z udziałem 
autorów, ekspertów i czytelników 
na Litwie i w Polsce, a także z in-
nych krajów. 

Romuald Mieczkowski,
członek Związku Pisarzy Litwy,
prezes Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Kultury „Znad Wilii”
, należący niegdyś do Emila Mły-
narskiego, urodzonego w Kibar-
tach na Litwie, twórcy i założy-
ciela Filharmonii Warszawskiej, 
preze

PROGRAM
Niedziela, 25 maja

13.00 – Msza św. w kościele Fran-
ciszkanów (Najświętszej Marii 
Panny). 
Po nabożeństwie – prezentacja 
poezji i lirycznych refleksji gości 
festiwalu (Traku 9/1).
16.00 – Wycieczki literackie po 
mieście. Udział w imprezach li-
tewskiej Wiosny Poezji 2014. 

Poniedziałek, 26 maja

9.30 – Inauguracja festiwalu przy 
pomniku Adama Mickiewicza.
10.00-11.30 – „Poznajmy się!” 
Przedpołudnie Jednego Wiersza 
Gości MFP w podwórzu (lub w 

Sali Filaretów) Muzeum-Miesz-
kania A. Mickiewicza. Powitanie 
przedstawicieli Ambasady, Wy-
działu Konsularnego RP i Insty-
tutu Polskiego w Wilnie, Związku 
Pisarzy Litwy oraz organizatora 
przedsięwzięcia (Bernardinų 11).
11.30-12.15 – Zwiedzanie Mu-
zeum-Mieszkania Adama Mickie-
wicza.
12.15-13.00 – Wizyta w pracowni 
rzeźbiarskiej Tamary Janowej na 
Zarzeczu.
15.00 – Konferencja „Na fali „So-
lidarności – „Znad Wilii” – 25 lat 
i Dlaczego polski poeta napisał: 
Litwo, ojczyzno moja? Rzecz o 
wspólnej spuściźnie Rzeczypo-
spolitej. 
Czynne będzie stoisko z książka-
mi uczestników Festiwalu i wy-
dawnictw „Znad Wilii”. Ambasa-
da RP – Pałac Paców, Šv. Jono 5.

Wtorek, 27 maja

8.30-22.30 – Przejazd na trasie 
Wilno-Kowno, z zatrzymaniem 
się w Trokach.
 Pobyt w Iłgowie, przy dworku 
Emila Młynarskiego. Zwiedzanie 
Zespołu Klasztornego Kamedu-
łów w Pożajściu. Kowno literac-
kie – spotkanie na Uniwersytecie 
Witolda Wielkiego.
Ilość miejs reglamentowana.

Środa, 28 maja

10.00 – Rozmowa na tematy trans-
latorskie i współpracy literatur w 
Związku Pisarzy Litwy. Uczest-
niczą goście zagraniczni i polscy 
poeci Wilna (K. Širvydo 6).
11.30-13.30 – Wycieczka śladami 
literackimi po Wilnie.
17.00 – Z pamięcią o Celi Konra-
da. Środa Literacka – podwórze 
przy Celi lub w unickiej cerkwi 
św. Trójcy. Turniej Jednego Wier-
sza Młodych o Nagrody Czeladni-
ka Poezji.
18.30 – Biesiada Poetów, Mala-
rzy, Muzyków i ich Przyjaciół. 
Koncert „Wielokulturowe barwy 
miasta nad Wilią” – z udziałem 
wirtuoza gitary Algimantasa Pau-
liukevičiusa i Leo Wołodki (balla-
da, poezja śpiewana). Muzeum A. 
Mickiewicza. Wejście z zaprosze-
niami. 

Czwartek, 29 maja – Dzień Filmo-
wy

11.00 – Konferencja prasowa. 
Dom Kultury Polskiej (Naugardu-
ko 76).
Wizyty w polskich placówkach 
kulturalnych.
14.00-18.00 – Prezentacja laure-
atów I Festiwalu EMiGRA. Prze-
gląd filmów autorstwa Polaków z 
zagranicy oraz dotyczących życia 
Polaków tam mieszkających. 
W godzinach wieczornych odjazd 
gości zagranicznych.

Przedstawicielstwo w Polsce, kon-
takt: 370 62304830, 48 508764030    

XXI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL 
POETYCKI „MAJ NAD WILIĄ I WISŁĄ”
Romuald Mieczkowski
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Z prasy polonijnej
„W” nie tylko na szyldach, ale i 
paszportach Polaków?
KURIER WILEŃSKI

21 raz „Pieśń znad 
Wilii” 
WILNOTEKA

Rosja – nie Europa
MONITOR WOŁYŃSKI

Już niebawem polskie „w” na Li-
twie będzie można używać nie tyl-
ko na szyldach reklamowych, ale 
też pisać w polskich nazwiskach w 
litewskich paszportach.

Obiecuje to ustawa, której projekt 
w Sejmie złożyła rządząca koali-
cja, a raczej stojąca na jej czele Par-
tia Socjaldemokratyczna. Przyjęcie 
ustawy obiecał w tym tygodniu li-
der litewskich socjaldemokratów, a 
zarazem premier Algirdas Butkevi-
čius. Zapewnił on podczas spotka-
nia w Brukseli z polskim kolegą, 
premierem Donaldem Tuskiem, że 
Ustawa o Pisowni Nazwisk zosta-
nie przyjęta już niebawem.
„Dwa dni temu ustawa o oryginal-
nej pisowni nazwisk została zare-
jestrowana w Sejmie i sądzę, że 
zostanie ona przyjęta w bieżącym, 
najpóźniej w następnym miesiącu” 
– poinformował Butkevičius.

W odpowiedzi premier Tusk po-
wiedział, że wobec tych zapewnień 
jest „ostrożnym optymistą”, bo jak 

zauważył, podobne zapewnienia 
słyszy już od 6 lat, lecz dotychczas 
litewska strona nie wiele zrobiła w 
spełnieniu tych obietnic.
— Poczekamy, zobaczymy – mówi 
z kolei nam starosta frakcji Akcji 
Wyborczej Polaków na Litwie, po-
słanka Rita Tamašunienė.
Jej i premiera Tuska ostrożny opty-
mizm ma swoje uzasadnienie, bo 
cztery lata temu podobny projekt 
już był w Sejmie i były też za-
pewnienia, że na pewno zostanie 

przyjęty, bo była to ustawodawcza 
inicjatywa rządzącej wtedy koalicji 
konserwatywno-liberalnej, a pro-
jekt w parlamencie przedstawiał 
ówczesny premier Andrius Kubi-
lius. Projekt jednak został odrzu-
cony już w pierwszym czytaniu, 
w dniu, kiedy do Wilna przyjechał 
prezydent Lech Kaczyński. Była 
to ostatnia zagraniczna wizyta tra-
gicznie zmarłego prezydenta. Prze-
ciwnicy projektu argumentowali, 
że jest on sprzeczny z Konstytucją..

Ministerstwo kultury Federacji 
Rosyjskiej przygotowało projekt 
dokumentu «Zasady polityki kul-
turalnej państwa», którego główna 
teza brzmi: «Rosja – nie Europa».

Poinformował o tym 25 marca 
sam Władimir Putin, podczas od-
bywającej się na Kremlu ceremo-
nii wręczenia nagród dla młodych 
twórców kultury. Prezydent pod-
kreślił, że «dokument ten, powi-
nien odbić się głośnym echem w 
rosyjskim społeczeństwie».

«Rosja powinna być traktowana 
jako wyjątkowa i niepowtarzal-
na cywilizacja, nie może redu-
kować się ani do «Zachodu», ani 
do «Wschodu» – cytuje fragment 
projektu «Niezawisimaja Gazie-
ta». – Krótkim podsumowaniem 
tego stanowiska jest teza, że Rosja 
nie jest Europą, czego potwier-
dzeniem jest cała historia kraju i 
narodu».

Россия-карта-мира-песочница-
204268Gazeta donosi, że do-
kument przygotowany przez 
Ministerstwo Kultury podpisał 
pierwszy zastępca ministra kul-
tury Władimir Arystarchow, po 
czym przekazał go do administra-
cji prezydenta.

«Stosownym wydaje się włącze-
nie do dokumentu tezy o rezygna-
cji z zasad wielokulturowości i 
tolerancji – czytamy w dokumen-

cie. – Zachowanie jedynego kodu 
kulturowego wymaga odrzucenia 
pomocy państwa dla projektów 
kulturalnych, które narzucają spo-
łeczeństwu obcy system norm i 
wartości».
Autorzy projektu uważają za ko-
nieczność – obronę tradycyjnych 
wartości społeczeństwa rosyjskie-
go.

«Żadne odwołania do «wolności 
twórczej» i «narodowej indywi-
dualności» nie mogą usprawiedli-
wiać zachowań uważanych za nie-
dopuszczalne z punktu widzenia 
tradycyjnych wartości rosyjskich. 
Nie oznacza to ograniczania wol-
ności słowa i praw obywateli, ale 

wymaga odrzucenia rządowego 
wsparcia dla osób i wspólnot, któ-
re wykazują zachowania sprzecz-
nego z rosyjskimi normami kultu-
rowymi».

Przemawiając do ludzi kultu-
ry Putin oświadczył, że nad tym 
ważnym projektem pracuje grupa 
robocza, składająca się z twórców 
kultury i sztuki, literatów, peda-
gogów, ludzi biznesu, organizacji 
społecznych i politycznych, a 31 
marca doradca prezydenta Wła-
dimir Tołstoj powiedział agencji 
Interfax, że prace nad projektem 
potrwają do połowy kwietnia, a 
później stanie się on przedmiotem 
dyskursu publicznego.

Ze sceny Domu 
Kultury Polskiej 
w Wilnie po raz 
kolejny brzmia-
ła „Pieśń znad 
Wilii”. Podczas 
Festiwalu Kul-
tury Polskiej na 
Litwie zorgani-
zowanego przez 
Centrum Kultury 
Polskiej na Litwie 
im. Stanisława 
Moniuszki wystą-
piło 20 zespołów 
dziecięcych, młodzieżowych, 
śpiewaczych i tanecznych z całej 
Wileńszczyzny.
Coroczny wiosenny przegląd 
zespołów działających na Wi-
leńszczyźnie zainaugurowała 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z 
Podbrodzia pod kierownictwem 
Bronislovasa Vilimasa. Na scenie 
Domu Kultury Polskiej w Wilnie 
w barwnych tańcach rzeszow-
skich i spiskich zaprezentował się 
Dziecięco-Młodzieżowy Zespół 
Tańca „Sto uśmiechów”, wiązan-
kę tańców kurpiowskich przed-
stawił Młodzieżowo-Dziecięcy 
Zespół „Prząśniczka” ze Szkoły 
Średniej im. H. Sienkiewicza w 
Landwarowie. Zespół Taneczny 
„Iskra” działający przy Młodzie-
żowej Wspólnocie w Mickunach 
zatańczył walca, a grupa dziecię-
ca Zespołu Pieśni i Tańca „Wilia” 
- poloneza.

Polskie piosenki ludowe brzmia-
ły w wykonaniu zespołów „Żej-
miana” z Podbrodzia, „Grzego-

rzanie” z Wilna, „Stokrotki” ze 
Szkoły-Przedszkola „Wilia” w 
Wilnie, Kapeli Podwileńskiej z 
Niemenczyna. Zespół Pieśni i 
Tańca „Wilenka” ze Szkoły Śred-
niej im. W. Syrokomli wykonał 
„Prząśniczkę” Stanisława Mo-
niuszki oraz taniec żydowski.

Podczas Festiwalu Kultury Pol-
skiej na Litwie „Pieśń znad 
Wilii” zaprezentowane zostały 
również utwory współczesne, do 
wierszy Apolonii Skakowskiej, 
Grzegorza Jurgielewicza, Leny 
Grycewicz. Ze współczesnym re-
pertuarem wystąpił Zespół „Ko-
lorowe nutki” ze Szkoły Średniej 
im. H. Sienkiewicza w Landwa-
rowie, Zespół Wokalny „Lan-
dwarowianie”, Dziecięcy Zespół 
Śpiewaczy „Wesołe nutki” ze 
Szkoły Podstawowej w Mościsz-
kach, Kapela „Wesołe Wilno”, 
Śpiewaczy Zespół „Marzenie” z 
Nowych Święcian, Młodzieżowy 
Zespół Śpiewaczy „Magunianka” 
z Magun, Kapela „Suderwianie” 
z Suderwy. 

Naukowcy In-
stytutu Stosun-
ków Między-
narodowych i 
Nauk Politycz-
nych Uniwer-
sytetu Wileń-
skiego stworzyli 
portal interneto-
wy, na którym 
po wypełnieniu 
odpowiednich 
testów można 
się dowiedzieć, 
stanowisko któ-
rego polityka 
jest najbliższe 
naszym przekonaniom. Przyj-
rzyjmy się bliżej poglądom Wal-
demara Tomaszewskiego.
Autorzy kompasu wyborczego 
zgromadzili odpowiedzi wszyst-
kich kandydatów na prezydenta 
(za wyjątkiem Artūrasa Paulau-
skasa) na kluczowe pytania z 
dziedziny zarządzania państwem, 
ekonomiki i finansów, polityki 

zagranicznej, polityki socjalnej i 
kultury.

Autorzy testu zaproponowa-
li pięć wariantów odpowiedzi 
(tak, raczej tak, raczej nie, nie i 
nie mam zdania) oraz okienko 
na komentarz. Przyjrzyjmy się 
bliżej poglądom Waldemara To-
maszewskiego. (W cudzysłowie 
komentarze Tomaszewskiego)..

Waldemar Tomaszewski: Nie 
potrzebujemy bolszewizmu
DELFI
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Dzień Pamięci Ofiar 
Katyńskich
MONITOR WOŁYŃSKI

20. rocznica podpisania 
Traktatu Polsko-Litewskiego
KURIER WILEŃSKI
Podpisany 26 kwietnia 1994 r. Trak-
tat między Rzeczpospolitą Polską 
a Republiką Litewską o przyja-
znych stosunkach i dobrosąsiedz-
kiej współpracy wciąż pozostaje 
dla jednej strony porozumieniem 
niespełnionych nadziei, dla drugiej 
wygórowanych oczekiwań.
Sporządzona i podpisana w Wilnie 
umowa została zawarta na okres 15 
lat. Po upływie tego okresu, czy-
li w 2009 roku ważność Traktatu 
ulega automatycznemu przedłuże-
niu na kolejny okres pięcioletni, bo 
jak ustalono w dokumencie, żadna 
ze stron nie wypowiedziała go „w 
drodze notyfikacji najpóźniej na 
rok przed upływem danego okresu 
obowiązywania”. W ciągu ostatnie-
go roku żadna z umawiających się 
stron również nie zapowiedziała 
wyjścia z porozumienia, co ozna-
cza, iż Traktat będzie nadal obowią-
zywał.
Zbigniew Siemienowicz, który w 
okresie podpisywania Traktatu był 
posłem na Sejm, uważa, że polsko-
-litewskie relacje dziś faktycznie 
wróciły do okresu przed traktatowe-
go, bo wciąż są dyskutowane kwe-
stie, które miały być rozstrzygnięte 
na mocy podpisanego w 1994 roku 
dokumentu, aczkolwiek wtedy sy-
tuacja w dwustronnych relacjach 
wtedy bardziej niż dziś była nie-
przychylna porozumieniom.
- Sytuacja wtedy nie była najlepsza, 
bo wciąż pamiętano, że Polacy nie 
głosowali za niepodległością Litwy. 
Postrzegano nas jako nieutożsamia-
jących się z litewską państwowo-
ścią. Była jednak chęć naprawienia 
sytuacji. Obydwie strony chciały 
przełomu, żeby razem iść do przo-
du – wspomina w rozmowie z „Ku-
rierem” Zbigniew Siemienowicz. 
Były poseł zauważa też, że wtedy 
również były siły przeciwne poro-
zumieniu, nawet bardziej radykal-
ne niż dzisiaj. Wobec czego nawet 
prezydent Algirdas Brazauskas po-
czątkowo chciał w Traktacie zapisu 
o uznaniu przez stronę polską „oku-
pacji Wilna”, ale ostatecznie odstą-
piono od tych żądań, aczkolwiek w 
dokumencie znalazło się stwierdze-
nie o Wilnie jako stolicy Litwy.

-  Wtedy większość polityków była 
bardziej odporna na wpływy rady-
kałów i rozumiała, że wspólne z 
Polską dążenie do struktur europej-
skich poprowadzi na przód. Celem 
była Unia Europejska i NATO. To 
była „gwiazda przewodnia”, w któ-
rej stronę podążano – mówi Siemie-
nowicz.
Wspólny cel skłonił obydwie strony 
do zawarcia porozumienia trakta-
towego, aczkolwiek, jak zauważa 
nasz rozmówca, podpisany doku-
ment nie był precyzyjny. Dawał 
pole do interpretacji postanowień i 
zobowiązań. Nie był zabezpieczony 
mechanizmem egzekwowania po-
rozumienia.
- Dlatego każdy dziś interpretuje 
postanowienia Traktatu po swojemu 
i nie ma mechanizmu, który zwery-
fikowałby te interpretacje - zauważa 
Siemienowicz. Jego zdaniem, re-
gres w wykonywaniu postanowień 
z 1994 roku nastąpił po wejściu Li-
twy do NATO i UE, a do rozgrywek 
na Litwie wróciła antypolska karta, 
która w okresie międzywojennym i 
w dziejach niepodległej Litwy była 
mocnym elementem debaty poli-
tycznej. Zdaniem Siemienowicza, 
genezy takiej sytuacji i traktowania 
Polaków należy szukać w litewskim 
systemie szkolnictwa.
- Bo skoro od szkolnej ławki wma-
wiają społeczeństwu, że jesteśmy 
okupantami, a tak Polacy są trak-
towani w podręcznikach, to tak też 
jesteśmy traktowani przez społecz-
ność litewską – zauważa były po-
seł. Jego zdaniem, sytuację może 
zmienić obecna niespokojna sytu-
acja międzynarodowa, która zagra-
ża bezpieczeństwu również Litwy. 
Zdaniem naszego rozmówcy, zmu-

sza to litewskich polityków do prag-
matycznego myślenia i działań w 
kierunku zbliżenia z Polską.
Zbigniew Siemienowicz nie liczy 
jednak, że zmiana sytuacji i kolejne 
lata obowiązywania Traktatu przy-
niesie poprawę sytuacji. Uważa jed-
nak, że odrzucenie traktatu byłoby 
nieracjonalne.
- Dziś przynajmniej mamy zobo-
wiązania. Po odrzuceniu dokumen-
tu nie mielibyśmy niczego – zauwa-
ża rozmówca.
O ocenę wykonania postanowień 
traktatowych i podzielenie się 
swoimi spostrzeżeniami „Kurier” 
poprosił również byłego ministra 
spraw zagranicznych Litwy, obec-
nie posła na Sejm, Povilasa Gylysa. 
Odmówił on jednak wypowiedzi, 
zasłaniając się napiętym kalenda-
rzem obowiązków.
Całość Traktatu — 27 artykułów — 
można też podzielić tematycznie na 
trzy części. Dotyczą one wzajem-
nych relacji międzypaństwowych, 
zobowiązań stron w zakresie ochro-
ny praw mniejszości narodowych 
- litewskiej w Polsce i polskiej na 
Litwie oraz części deklaratywnej, 
którą nie obejmuje konkretnych zo-
bowiązań w ramach Traktatu.
Pierwsza część traktująca głównie 
o uznaniu nawzajem suwerenno-
ści stron układających się dawała 
gwarancje bezpieczeństwa i posza-
nowania przez strony całości teryto-
rialnej krajów oraz niewtrącanie się 
w sprawy wewnętrzne partnera.
Kilka kolejnych paragrafów trak-
tujących o prawach mniejszości 
narodowych po 20 latach wciąż są 
aktualne dla polskiej mniejszości na 
Litwie.

13 kwietnia to 
Dzień Pamięci 
Ofiar Katyńskich. 
Tego dnia 1943 
roku Niemcy 
odkryli masowe 
groby żołnierzy 
w lesie pod Ka-
tyniem. To byli 
z a m o r d o w a n i 
strzałem w tył 
głowy polscy 
oficerowie, jeńcy 
wojenni wzięci 
do niewoli po agresji Związku 
Radzieckiego 17 września 1939 
roku.
Winnymi okazali się najwyżsi 
rangą sowieckich działaczy po-
litycznych i urzędników KGB, 
na czele z Józefem Stalinem 
i Ławrentijem Berią. Katyń, 
Ostaszków, Kozielsk, Charków, 
Smoleńsk, Bykownia, Miednoje, 
Kuropaty zawsze Polakom będą 
kojarzyć się z tymi tragicznymi 
wydarzeniami.
W sobotę, 12 kwietnia w Szkole 
Polskiej w Kowlu odbyła się uro-
czystość poświęcona tej strasz-
liwej zbrodni. Na uroczystości 

obecna była p. Beata Brzywczy – 
Konsul Generalny RP w Łucku, 
członkowie Towarzystwa Kul-
tury Polskiej w Kowlu i rodzice 
uczniów.
Po odśpiewaniu hymnu, wszyscy 
obejrzeli krótki film obrazują-
cy wydarzenia sprzed siedem-
dziesięciu cztery laty. Nauczy-
ciel opowiedział o winnych tej 
zbrodni i przedstawił rys histo-
ryczny. Podkreślił, że zbrodnia 
katyńska jest zbrodnia wojen-
ną, ludobójstwem i nie podlega 
przedawnieniu, choć rosyjska 
prokuratura orzekła inaczej, ni-
kogo nie oskarżyła o zbrodnię i 
umorzyła śledztwo.

W poniedziałek, 28 kwietnia br., 
o 17.00, w Domu Kultury Pol-
skiej w Wilnie (ul. Naugarduko 
76) odbędzie się wernisaż wysta-
wy „1989. Narodziny wolności. 
Wybory czerwcowe 1989 roku w 
Szczecinie”.
Wyniki wyborów, zwanych często 
plebiscytem popularności władzy 
i „Solidarności”, były szokiem. 
Strona solidarnościowa zdobyła 
160 ze 161 przyznanych jej man-
datów. W senacie, w pierwszej 
turze, strona solidarnościowa ob-
sadziła 92 miejsca na 100. Fre-
kwencja wyborcza wyniosła 62,3 
procent, co oznaczało, że do wy-
borów nie poszło prawie 40 proc. 
uprawnionych do głosowania Po-
laków.

Wystawa plenerowa „1989. Naro-
dziny wolności. Wybory czerwco-
we 1989 roku w Szczecinie” jest 
częścią obchodów rocznicy tego 
przełomowego wydarzenia w hi-

storii Polski. Ekspozycja podzie-
lona jest na dwie części: ogólno-
polską i regionalną. Założeniem 
autorów było pokazanie dwóch 
form ekspresji: plakatów oraz 
zdjęć, które najlepiej oddawały 
nastroje panujące w obu obozach. 
„Walka na murach” od początku 
istnienia „Solidarności” była jed-
nym z głównych narzędzi walki 
politycznej. Władze państwowo-
-partyjne szybko podjęły rękawi-
cę, lecz skutek okazał się mizerny. 
Wielkie zwycięstwo obozu soli-
darnościowego stało się faktem, a 
demontaż systemu komunistycz-
nego w Polsce nabierał rozmachu.

Wystawa „1989. 
Narodziny wolności. 
Wybory czerwcowe 
1989 roku w Szczecinie”
WILNOTEKA

Rekordowa ilość myśliwców nad 
litewskim niebem
DELFI
Na wojskowym lotnisku w 
Szawlach wylądowały cztery 
brytyjskie myśliwce „Eurofi-
ghter Typhoon“, których celem 
będzie wsparcie misji policyjnej 
NATO w krajach bałtyckich.

Od maja w niebie bałtyckim bę-
dzie latała rekordowa ilość my-
śliwców.

W następnym tygodniu do bry-
tyjskich myśliwców dołączą 
polskie Migi – 29, a do Estonii 
przylecą cztery duńskie F-16. 
W każdym momencie do misji 
policyjnej w krajach bałtyckich 
mogą przyłączyć się cztery fran-
cuskie „Rafale”, które obecnie 

znajdują się w Polsce.

Ponadto NATO do Polski i kra-
jów bałtyckich wysłało 600 

żołnierzy wojsk lądowych oraz 
wzmocniło siły morskie NATO 
na Morzu Bałtyckim.
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Media w Polsce są pełne jedno-
stronnych informacji odnośnie 
wydarzeń na wschodniej Ukra-
inie i roli, jaką w nich odgrywa 
Rosja. Brakuje natomiast szcze-
gółowych i obiektywnych infor-
macji na temat funkcjonowania 
zachodniej i naddniestrzańskiej 
Ukrainy pod rządami zwycięz-
ców niedawnego puczu. Odbior-
ca tych mediów odnosi wraże-
nie, że z jednej strony znajdują 
się agresywni separatyści inspi-
rowani przez imperialną Rosję, 
a z drugiej miłujący demokrację 
i wartości europejskie zwolen-
nicy nowoczesnej i europejskiej 
Ukrainy. Lukrowane wywiady 
z działaczami Prawego Sektora 
i Swobody – zamieszczane w 
„Gazecie Wyborczej” i „Gazecie 
Polskiej” – mają przekonać pol-
skie społeczeństwo, że problem 
ukraińskiego szowinistycznego 
nacjonalizmu nie istnieje. Jest 
tylko problem domniemanego 
odradzania się imperializmu ro-
syjskiego. 

Niestety problem szowinizmu 
ukraińskiego istnieje i w dłuż-
szej perspektywie okaże się on 
groźniejszy niż mityczny już im-
perializm rosyjski, którym media 
III RP straszą przez cały dzień 
dzieci (tak samo inteligentnie 
jak w PRL straszono imperiali-
zmem amerykańskim i rewizjo-
nizmem niemieckim). Dowodzi 
tego wydarzenie, które miało 
miejsce 21 kwietnia. Biorąc pod 
uwagę powszechne zaangażo-
wanie tychże mediów po stronie 
neobanderowców, zrozumiałym 
jest dlaczego je przemilczały. 
Poinformował o nim szerzej je-
dynie portal Kresy.pl, rozrzedza-
jąc nieco zasłonę dymną, jaką 
media III RP otoczyły ideowych 
i politycznych spadkobierców 
Stepana Bandery. Incydent, o 
którym będzie mowa, rzuca ja-
skrawy snop światła na oblicze 
współczesnych banderowców, 
z którymi mainstream medialny 
III RP nieustannie oswaja Pola-
ków i którzy obok oligarchów 
stanowią polityczny fundament 
nowej Ukrainy. 

W Poniedziałek Wielkanocny 
21 kwietnia w miejscowości 
Bazaltowe na Wołyniu (dawniej 
Janowa Dolina koło Równego) 
miejscowy aktyw Prawego Sek-
tora uczcił swoich poprzedni-
ków z OUN/UPA, którzy 71 lat 
wcześniej dopuścili się tam aktu 
ludobójstwa na Polakach. Wedle 
oficjalnego komunikatu, dzia-
łacze Prawego Sektora wraz z 
dziekanem Ukraińskiej Autoke-

falicznej Cerkwi Prawosławnej – 
ojcem Ihorem – obchodzili rocz-
nicę „jednego z największych 
zwycięstw UPA”, które spro-
wadzało się do likwidacji „bazy 
polsko-niemieckich okupantów 
Wołynia”. Ojciec Ihor odmówił 
modlitwę w intencji członków 
UPA pod upamiętniającym ich 
pomnikiem. Na zakończenie uro-
czystości jej uczestnicy wznieśli 
trzykrotnie tak bliski polskim 
elitom politycznym okrzyk „Sła-
wa Ukrainie! Herojam sława!” 
Trzeba w tym miejscu przypo-
mnieć podstawowe fakty histo-
ryczne. Zagłada Janowej Doliny 
była jedną z największych i naj-
bardziej bezwzględnych zbrodni 
dokonanych przez nacjonali-
stów ukraińskich na Wołyniu w 
pierwszej połowie 1943 roku. 
Mord ten miał miejsce w Wielki 
Piątek 1943 roku, a data ta nie 
została wybrana przypadkowo. 
Wyznawcy ideologii Doncowa 
i Bandery uwielbiali symbole 
o wymowie wręcz szatańskiej. 
Przed popełnieniem zbrodni 
banderowcy mieli się odgrażać 
polskiej ludności, że na Wielka-
noc pomalują jajka na czerwono 
(tzn. krwią). Słowa dotrzymali. 
U zarania niepodległej Pol-
ski – w 1920 roku – w Janowej 
Dolinie powstały Państwowe 
Kamieniołomy Bazaltu (tak pań-
stwowe! II RP nie widziała nic 
złego w tworzeniu państwowych 
przedsiębiorstw). Przy nich zbu-
dowano duże osiedle dla pra-
cowników. Było ono w pełni 
zelektryfikowane i posiadało 
własną sieć kanalizacyjną (rzecz 
unikalna na kresowej prowincji), 
a także szkołę, obiekty sporto-
we, sklepy, elektrownię, szpital, 
posterunek policji, hotel, kino, 
stację kolejową, kaplicę i cmen-
tarz. Ten skok cywilizacyjny na 
zapadłej wołyńskiej prowincji 
był przykładem sukcesu polityki 
gospodarczej II RP i dlatego ową 
„Gdynię Kresów” pokazywano 
nawet delegacjom zagranicz-
nym. Nie zniszczył jej ani wielki 
kryzys (1929-1933), ani nawet 
okupacja sowiecka (1939-1941) 
i niemiecka (od 1941). Śmierć i 
zniszczenie przyniosła dopiero 
Ukraińska Powstańcza Armia. 

Janowa Dolina stała się obiektem 
ataku nacjonalistów ukraińskich 
z dwóch powodów. Po pierwsze 
dlatego, że jej mieszkańcy byli 
prawie wyłącznie Polakami. Po 
drugie dlatego, że w rezultacie 
ludobójczej czystki etnicznej 
prowadzonej przez OUN/UPA na 
Wołyniu od lutego 1943 roku do 
miejscowości tej zaczęli licznie 

przybywać uciekinierzy. Polacy 
uciekający przed nacjonalistami 
ukraińskimi sądzili, że w Jano-
wej Dolinie będą bezpieczni, 
chociażby ze względu na stacjo-
nujący tam garnizon niemiecki. 
Niestety okazało się to płonną 
nadzieją. 

W ataku na Janową Dolinę 
wzięły udział dwie sotnie UPA, 
wspomagane przez dezerterów 
z Ukrainische Hilfspolizei oraz 
okoliczne ukraińskie chłopstwo. 
Całością akcji dowodził Iwan 
Łytwyńczuk-„Dubowyj” (1917-
1952). Ten nacjonalistyczny 
watażka, uważany dzisiaj na 
Ukrainie za bohatera narodo-
wego, był jednym z inicjatorów 
ludobójstwa wołyńskiego. W 
przeciwieństwie do większości 
przywódców ukraińskiego ruchu 
nacjonalistycznego – wywodzą-
cych się z Galicji Wschodniej 
– pochodził on z Wołynia. Był 
synem duchownego prawosław-
nego z Dermania. Początkowo 
studiował w seminarium pra-
wosławnym w Krzemieńcu, ale 
bardziej od prawosławia pocią-
gała go ideologia Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów. W 
1943 roku został dowódcą Okrę-
gu Wojskowego UPA „Zahrawa” 
na północno-wschodnim Woły-
niu. Podległe mu oddziały jako 
pierwsze rozpoczęły akcję lu-
dobójstwa. Łytwyńczuk-„Dubo-
wyj” wykazywał się szczególną 
gorliwością w przeprowadzaniu 
mordów na Polakach. Niejedno-
krotnie sam w nich uczestniczył. 
Siły ukraińskie otoczyły Jano-
wą Dolinę szczelnym pierście-
niem w nocy z 22 na 23 kwietnia 
1943 roku. Uprzednio Ukraińcy 
przerwali łączność telefoniczną 
z siedzibą powiatu w Kostopo-
lu, wysadzili w powietrze tory 
kolejowe i mosty, a drogę do-
jazdową zablokowali ściętymi 
drzewami. Napad rozpoczął się 
po północy, w Wielki Piątek 23 
kwietnia. Janowa Dolina została 
ostrzelana z broni maszynowej 
i ręcznej. Następnie do osady 
wkroczyły zorganizowane gru-
py szturmowe, które oblewały 
kolejne domy naftą lub benzyną, 
podpalając je od strony wejścia 
smolnym łuczywem przy uży-
ciu wiązek siana i słomy, albo 
wrzucały granaty przez okna. W 
napadzie uczestniczyła masowo 
ludność ukraińska, w tym kobie-
ty i dzieci, które brały udział w 
podpalaniu zabudowań ze śpią-
cymi ludźmi. Uciekający Polacy 
byli zabijani strzałami z broni 
palnej lub siekierami i widłami. 
Inni ginęli w płomieniach albo 

dusili się dymem w piwnicach, 
gdzie usiłowali się schronić. 
Upowcy podpalili także szpi-
tal, po uprzednim wyniesieniu 
z niego pacjentów narodowości 
ukraińskiej. Trzyosobowy perso-
nel szpitala został zamordowany 
siekierami, natomiast polskich 
pacjentów napastnicy spalili 
żywcem. Według innej wersji 
upowcy zarąbali ich siekierami 
przed budynkiem. 

Napastnikom stawiła opór jedy-
nie grupa Polaków w tej części 
osiedla, gdzie znajdowały się 
murowane budynki mieszkalne. 
Ze swojej siedziby ostrzeliwał 
się też garnizon niemiecki. Siły 
UPA i ukraińskiego chłopstwa 
wycofały się z Janowej Doliny 
około czwartej nad ranem, gdy 
nad miejscowością pojawił się 
niemiecki samolot zwiadow-
czy. Rannych Polaków Niemcy 
odwieźli samochodami do Ko-
stopola. Zostały one ostrzela-
ne przez UPA, mimo że były 
oznaczone znakiem Czerwonego 
Krzyża. Po wycofaniu się UPA 
w rezultacie polskiego odwetu 
zginęło pięcioro Ukraińców oraz 
małżeństwo Rosjan, których po-
myłkowo uznano za Ukraińców. 
Liczba zamordowanych Po-
laków w Janowej Dolinie zo-
stała oszacowana przez Ewę i 
Władysława Siemaszków na co 
najmniej około 600 osób. Więk-
szość z nich zginęła na skutek 
wywołanych w osiedlu pożarów. 
Ofiary ginęły ponadto od ciosów 
siekier, noży i wideł. Część dzie-
ci wbito na sztachety płotów, 
a niemowlęta rozbijano głów-
kami o ściany. Spłonęło oko-
ło 100 budynków. Rezultatem 
napadu na Janowa Dolinę była 
nie tylko okrutna śmierć kilku-
set niewinnych ludzi, ale także 
zniszczenie symbolu polskiego 
sukcesu gospodarczego i cywi-
lizacyjnego w dwudziestoleciu 
międzywojennym. Być może 
samo zniszczenie tej miejscowo-
ści jako symbolu polskiej kultu-
ry i gospodarności na Kresach 
Wschodnich było dla UPA nawet 
ważniejsze niż zamordowanie 
mieszkających tam Polaków. 
Od ponad 70 lat trwa zaprzecza-
nie i zakłamywanie tej zbrodni. 
Największe zasługi na tym polu 
położył banderowski pseudo-
historyk Petro Mirczuk-„Zali-
zniak” (1913-1999). Wymyślił 
on bajeczkę o „bitwie” w Ja-
nowej Dolinie, w której Polacy 
mieli stracić kilkuset zabitych i 
rannych, a Ukraińcy 8 zabitych 
i 3 rannych (w rzeczywistości 
napastnicy ukraińscy stracili w 

walce dwóch ludzi). Już tylko ta 
dysproporcja strat pozwala wąt-
pić w rzekomą „walkę” dwóch 
zorganizowanych stron. 
Do niezwykle bezczelnego za-
chowania ze strony ukraińskiej 
doszło w momencie, kiedy ro-
dziny pomordowanych ufundo-
wały pomnik upamiętniający 
męczeństwo Janowej Doliny. W 
ostatniej chwili przed jego od-
słonięciem Ukraińcy usunęli z 
płyty datę „23 kwietnia 1943”, 
pozostawiając tylko napis „Pa-
mięci Polaków z Janowej Doli-
ny”. Uroczystość odsłonięcia w 
dniu 18 kwietnia 1998 roku za-
kłóciła bojówka ok. 50 nacjona-
listów z transparentami o treści 
„Won polscy policjanci” i „Won 
SS-owskie sługusy”. W niedłu-
gim czasie po odsłonięciu pol-
skiego pomnika, Ukraińcy posta-
wili pomnik ku czci morderców 
z UPA w centrum obecnej wsi 
Bazaltowe. Upamiętnia on „ak-
cję bojową”, która ponoć miała 
miejsce w dniach 21-22 kwiet-
nia 1943 roku. Napis na płycie 
ukraińskiego pomnika głosi, że 
oddziały UPA, którymi dowo-
dził „Dubowyj”, zlikwidowały 
rzekomo „bazę polsko-niemiec-
kich okupantów Wołynia”. Fałsz 
i ordynarne kłamstwo zostały tu 
użyte nawet jeśli chodzi o datę. 
Właśnie tę fałszywą datę rzeko-
mej bitwy UPA z „polsko-nie-
mieckimi okupantami” obcho-
dzili w tegoroczny Poniedziałek 
Wielkanocny członkowie Prawe-
go Sektora z wielebnym ojcem 
Ihorem. 

W Polsce na temat skandalu z po-
mnikiem UPA w Janowej Dolinie 
milczano i milczy się do dzisiaj 
(tak samo zresztą jak o blisko 
20 pomnikach S. Bandery i in-
nych watażków nacjonalistycz-
nych, które po pomarańczowej 
rewolucji przyozdobiły miasta 
zachodniej Ukrainy). Milczy się 
też na temat najnowszego skan-
dalu z obchodami ku czci spraw-
ców zbrodni ludobójstwa. Nie 
było jakiejkolwiek reakcji nie 
tylko polskiego MSZ, ale nawet 
polskiego konsula we Lwowie. 
Głuche i zarazem cyniczne mil-
czenie prezentują w pierwszej 
kolejności tropiciele polskiego 
realnego i fikcyjnego nacjona-
lizmu z „Gazetą Wyborczą” na 
czele, którzy jednocześnie od 25 
lat z sympatią patrzą na odrodze-
nie nacjonalizmu ukraińskiego. 
Czy można sobie wyobrazić, 
że np. władze Rosji postawiły-
by w Katyniu pomnik ku czci 
NKWD? Jaka wówczas byłaby 
reakcja red. Tomasza Sakiewi-

Prawdziwe oblicze 
banderowców
Bohdan Piętka
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cza, Antoniego Macierewicza i 
Jarosława Kaczyńskiego? Podej-
rzewam, że huczałoby i dudniło 
od rana do wieczora, a na końcu 
wypowiedzieliby Rosji wojnę. 
Ale w sytuacji heroizacji zbrod-
niarzy z UPA mamy głuche mil-
czenie także ze strony „obozu 
patriotycznego”. Czy można so-
bie wyobrazić NPD – sukcesorkę 
NSDAP – czczącą pamięć eses-
manów na terenie któregoś z by-
łych niemieckich obozów kon-
centracyjnych? Sądzę, że na coś 
takiego zabrakłoby im jednak 
tupetu w obawie przed reakcją 
świata i delegalizacją. Czy moż-
na sobie wyobrazić, że gdziekol-
wiek na świecie jest negowana 
zbrodnia ludobójstwa i znieważa 
się pamięć jego ofiar, a państwo, 
z którego te ofiary pochodzą nie 
reaguje, nie upomina się o nie? 
Incydent z 21 kwietnia pokazał 
do czego są zdolni współcześni 
banderowcy, pokazał ich praw-
dziwe oblicze. Nie takie, w które 
każą Polakom wierzyć redakcje 
„Gazety Wyborczej”, „Gazety 
Polskiej” i „Rzeczypospolitej”, 
ale rzeczywiste. Nie różni się 
ono niczym od oblicza sprzed 70 
lat. Ideologia Bandery przetrwa-
ła w stanie nienaruszonym i po 
upadku ZSRR została przekaza-
na kolejnemu pokoleniu galicyj-
skich i wołyńskich Ukraińców. 
Po zwycięskim puczu z prze-
łomu 2013/2014 roku zatruwa 
też Kijów. Incydent w Janowej 
Dolinie (Bazaltowem) nie był 
lokalnym, odosobnionym przy-
padkiem. Kilka dni później – 27 
kwietnia – we Lwowie uczczono 
rocznicę utworzenia dywizji SS-
-Galizien. W tradycyjnym już 
od lat marszu uczestniczyło ok. 
500 młodych osób, w tym m.in. 
członkowie Bractwa Studenckie-
go im. Stepana Bandery. Tego 
typu imprezy odbywają się re-
gularnie, głównie na zachodniej 
Ukrainie. Rocznic i okazji nie 
brakuje. Ten obłędny kult zbrod-
ni może wydać jedynie nową 
zbrodnię. 

Red. Sakiewicz pouczając księ-
dza Tadeusza Isakowicza-Za-
leskiego twierdził, że lepiej o 
„sprawach trudnych” rozmawiać 
z „ludźmi wolnymi niż z niewol-
nikami”. To samo powiedział 
prezes IPN, dr Łukasz Kamiński, 
wyrażając nadzieję, że dzięki 
polskiemu poparciu dla kijow-
skiego puczu będzie się lepiej 
rozmawiać ze stroną ukraińską 
o „trudnym temacie”. W takim 
razie niech obaj panowie pokażą 
jak się rozmawia o „trudnych” 
sprawach i tematach z bande-
rowcami. Myślę, że sami dobrze 
wiedzą, iż żadnego dialogu nie 
będzie. 

Po pierwsze dlatego, że bande-
rowcy takiego dialogu nie tylko 
nie pragną, ale wręcz go sobie 
nie życzą. Są zainteresowani 
polskim poparciem i pomocą w 
konflikcie z Rosją, ale w zamian 
nic nie oferują, zwłaszcza w 
kwestii „spraw trudnych”. Dia-
logu o „sprawach trudnych” nie 
będzie również dlatego, że pol-
ska strona faktycznie też go nie 
chce. Polski mainstream poli-
tyczno-medialny od Kwaśniew-
skiego po Tuska i Kaczyńskiego 
i od Michnika po Sakiewicza 
i Rydzyka już dawno zdradził 
pamięć i prawdę o ludobójstwie 
dokonanym na Polakach przez 
OUN/UPA i poświęcił je na ołta-
rzu swojej proukraińskiej i anty-
rosyjskiej polityki. 

Takie skandale jak ten w Janowej 
Dolinie są możliwe właśnie dla-
tego, że III RP zdradziła pamięć 
o ofiarach. Poza niszową grupą 
historyków i społeczników mó-
wiących prawdę dominuje w 
Polsce główny nurt opanowany 
przez wyznawców „wiary ukra-
innej” i wielbicieli wszystkiego 
co było w historii ukraińskiej 
antypolskie. Wśród protektorów 
i wybielaczy szowinizmu ukra-
ińskiego stanął po 1989 roku z 
jednej strony obóz polityczny 

wywodzący się z tzw. „lewicy 
laickiej”, a z drugiej strony tzw. 
polska prawica opanowana przez 
groteskowy kult piłsudczyzny i 
kierująca się w swoich ocenach 
politycznych mitologią roman-
tyczną, antykomunizmem i an-
tyrosyjskością. Jej sposób war-
tościowania pokazuje niedawny 
protest przeciwko tournée chóru 
wojskowego Pustowałowa. Klu-
bom „Gazety Polskiej” i poli-
tykom POPiS-u przeszkadzały 
„sowieckie mundury”, w tym 
czapki z czerwonymi gwiazda-
mi. „To jest koncert o rosyjskim 
imperializmie” – wtórował im 
prezes Związku Ukraińców w 
Polsce Petro Tyma (niezalezna.
pl, 14.03.2014), znany z licz-
nych antypolskich wystąpień, w 
tym z żądania potępienia opera-
cji „Wisła”. Czerwona gwiazda 
przeszkadza jako symbol tota-
litaryzmu, ale czerwono-czarna 
flaga banderowska – pod którą 
na Majdanie prezentował się 
cały orszak polityków POPiS-u 
– już nie. A czegóż ona jest sym-
bolem? „Wolnych ludzi” panie 

red. Sakiewicz? Nie jest to przy-
padkiem symbol ideologii totali-
tarnej i to znacznie skrajniejszej 
niż ideologia sowiecka? 

No i czy państwo z POPiS-u nie 
wiedzą, że pokrewny chór Alek-
sandrowa wystąpił w tych sa-
mych sowieckich mundurach 15 
października 2004 roku w Waty-
kanie przed św. Janem Pawłem 
II i został przez niego serdecznie 
przyjęty? 

Niestety to, że na polskiej scenie 
politycznej dominują siły, które 
za nic mają polską martyrologię 
na Wołyniu i w Galicji Wschod-
niej, a za partnerów obrały sobie 
ideowych spadkobierców zbrod-
niarzy jest wyrazem daleko po-
suniętej utraty tożsamości naro-
dowej Polaków. Czy naprawdę 
nie ma już w Polsce środowisk, 
które nie tylko powiedziałyby 
głośno „nie”, ale byłyby w stanie 
przeciąć ten wrzód? 

/ Pomnik w Janowej Dolinie (obecnie Bazaltowe) upamiętniający oddziały UPA, które dopuściły się zbrodni ludobójstwa. Kłamliwy 
napis na pomniku głosi: Tutaj 21-22 kwietnia 1943 roku sotnie pod dowództwem „Dubowego” zlikwidowały jedną z najlepiej umoc-
nionych baz wojskowych polsko-niemieckich okupantów na Wołyniu. W walce zlikwidowano niemiecką i polską załogę, wyzwolono z 
obozu jeńców wojennych i powstrzymano terrorystyczne akcje przeciwko okolicznym wsiom, które przeprowadzali polsko-niemieccy 
zaborcy. Na końcu widnieje napis: Sława Ukrainie! Bohaterom sława! Fot. Kresy.pl

/ Działacze Prawego Sektora i ojciec Ihor pod pomnikiem upamiętniającym zbrodniarzy z UPA, podczas uroczystości zorganizowanej 
ku ich czci 21 kwietnia w Janowej Dolinie (obecnie Bazaltowe). Fot. Kresy.pl

Janowa Dolina
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Olesko. 
Jeden z najstarszych grodów ksią-
żąt halicko – wołyńskich.
Od 1340 roku był we władaniu 
książąt wołyńskich, a od 1340r. 
wielkich książąt litewskich. Król 
Kazimierz Wielki w 1366r. przyłą-
czył Olesko i okolicę do Polski.
Król Władysław nadał Olesko ry-
cerzowi Janowi Kamienieckiemu 
ze Sienna, w dowód łaskawości za 
zasługi dla królestwa. Następny-
mi dziedzicami byli trzej synowie: 
Wojciech, Jan i Stanisław, którzy 
nie mieli potomków, za wyjątkiem 
Stanisława i dlatego kolejnymi 
dziedziczkami były córki Stanisła-
wa: Anna Herbutowa i Jadwiga 
Kamieniecka. 
Kamienieccy później sprzedali 
swoją część Oleska Stanisławowi 
Żółkiewskiemu. 
Na początku XVIII wieku poprzez 
małżeństwo córki Żółkiewskiego 
z wojewodą ruskim Janem Da-
niłowiczem, Olesko należało do 
Daniłowiczów, a w następnym po-
koleniu, poprzez Teofilę Danieło-
wiczówną, którą pojął za żonę syn 
Sobieskiego, do Sobieskich.
Z tego małżeństwa narodził się 
Jan Sobieski przyszły król Polski. 
W roku 1719 odkupił od syna kró-
la Jana III Sobieskiego cały klucz 
oleski Mateusz Rzewuski, stając 
się ostatnim właścicielem Oleska. 
Rzewuski dla własnej wygody 
przeniósł siedzibę do miejscowo-
ści położonej w niedaleki odległo-
ści, czyli do Podhorców.

Do Oleska przybyliśmy z zamia-
rem obejrzenia cennych obrazów 
i rzeźb pościąganych niemal z ca-
łej okolicy, a mówiących wiele o 
przeszłości Rzeczypospolitej na 
tych ziemiach. Weszliśmy do zam-
ku z przełomu XVI i XVII wie-
ków wznoszącego się na wzgórzu. 
Zamek został wybudowany na 
planie owalnym z widokiem na 
dalekie przestrzenie Podola i Wo-
łynia. Wewnątrz spodziewaliśmy 
się zobaczyć ogromne malowidła 
batalistyczne z kościoła św. Waw-
rzyńca z Żółkwi. Obecnie zamek 
pełni funkcję filii Lwowskiej Ga-
lerii Sztuki. 
Niestety, widzieliśmy wiele obra-
zów z tamtej epoki, szczególnie 
portretów, jedne w lepszym inne 
w gorszym stanie, widzieliśmy 
wiele dzieł sztuki rzeźbiarskiej, 
snycerskiej, kowalskiej, ale obra-
zów, o których była mowa w prze-
wodnikach nie zobaczyliśmy. Nie 
były eksponowane. Powodów nie 
wyjaśniano, ale doskonale wiem, 
że przy tym stanie umysłu w Za-
chodniej Ukrainie nie mogą być 
pokazane zwiedzającym. Szkoda. 
Inni i tak by nie przywiązywali 
większej wagi do wymowności 
tamtych dzieł, a my i tak wiemy 
swoje. Z murów zamku mogliśmy 
popatrzeć na kościół i klasztor 
oo. kapucynów. Budowle te znaj-
dują się u stóp wzgórza zamkowe-

go. Obecnie kompleks należy do 
Galerii. Zbudował ów kompleks 
klasztorny Seweryn Rzewuski w 
1793roku. Po drugiej wojnie świa-
towej była w nim (w klasztorze) 
szkoła rolnicza, zaś kościół służył 
za magazyn. 
W kościele zamkowym p.w. Św. 
Trójcy, ufundowanym w 1545 
roku przez Jadwigę Kamieniecką, 
można zobaczyć epitafium Jana 
Daniłowicza zmarłego w 1618 
roku z ozdobną tarczą z czerwone-
go marmuru, oraz płytę nagrobną 
wojewody ruskiego Jana Daniło-
wicza zmarłego w 1628 r.
Nie widzieliśmy ruin synagogi z 
XVIII w., i cerkwi prawosławnej. 
Cerkiew widzieliśmy jedynie z 
daleka. Po kilkugodzinnym po-
bycie w Olesku pojechaliśmy do 
Podhorców, jako ostatniej miej-
scowości, którą mieliśmy odwie-
dzić podczas tej wycieczki. 
W tym miejscu muszę wyjaśnić, 
że w programie wycieczki było 
zwiedzanie miasta, przez most, 
przez który uciekali nasi Rodacy 
w 1939 oku.
Mowa tutaj jest o moście nad 
Dniestrem w Zaleszczykach. 
Niestety nieznane mi są powody 
(takich nie podawano) zmiany tra-
sy. Przypuszczam, że powodem 
były względy czasowe. Trochę 
żałuję, że tam nie pojechaliśmy. 
Gdybyśmy jechali do Zalesz-
czyk, przejeżdżalibyśmy przez 
Łanowce i Borszczów.  Mógł-
bym pokazać Alince moje miejsce 
urodzenia i dzieciństwa, a ja sam 
mógłbym tam być wbrew mojej 
woli i mojemu przyrzeczeniu z lat 
chłopięcych, że: „NIGDY tam nie 
pojadę!”

Dla potomnych opiszę bliżej 
Borszczów i powiat borszczow-
ski z dwóch względów. Jeden jest 
taki, że to właśnie moje miasto, a 
drugi, że to najbardziej wysunięte 
ziemie II RP i graniczące z Repu-
bliką Radziecką. Powiat, którego 
wschodnia część leżała w pasie 
granicznym. 
Co to znaczy dla mieszkającej tam 
ludności? Tego należy szukać w 
historii i opisach świadków, któ-
rzy przeżyli, szczególnie okres po 
1939 roku.

Podhorce. 
Nad rzeczką Łakodówką, która 
jest dopływem Styru. 
W południowej części Podhorców 
znajduje się dorzecze Wisły za po-
średnictwem Bużka Oleskiego do-
pływu Bugu.
Archeolodzy odkryli w Podhor-
cach groby typu płytowego i kur-
hanowego z X wieku. Znaleźli 
również groby z okresu wczesno-
chrześcijańskiego.
Osada Podhorce wzmiankowana 
była przed rokiem 1400 i była w 
własnością Podhoreckich, a od 
roku 1633 Koniecpolskich. Nie-
długo, bo już w roku 1682 panem 

w Podhorcach był syn króla Jana 
III Sobieskiego Jakub Sobieski. 
Sobieski sprzedał Podhorce Rze-
wuskim, którzy byli dziedzicami 
od 1725 do 1865 roku. Po tym 
okresie rządy miejscowością obję-
li Sanguszkowie, by po kilkudzie-
sięciu latach przekazać wielkiemu 
hetmanowi polnemu koronnemu, 
kasztelanowi krakowskiemu, wo-
jewodzie podolskiemu Wacławo-
wi Piotrowi Rzewuskiemu herbu 
Krzywda. Tenże to w Podhorcach 
urządził jedną z najświetniej-
szych scen prywatnych w 
Europie, gdzie wy-
stępowali słynni 
aktorzy kla-
syczni.
Każdy z 
k o l e j -
n y c h 
właści-
c i e l i 
r e z y -
d o w a ł 
w zam-
ku w sty-
lu „Villa 
Castello”, 
który został 
w y b u d o w a n y 
w 1637 – 1641. 
W zamku mieściła się 
wspaniała kolekcja malar-
stwa światowego. Niestety została 
rozproszona. Pozostały jedynie 
nieliczne. 
Dobrze się stało, że niektóre oca-
lałe i znajdują się wprawdzie da-
leko, ale istnieją. Nieuległy za-
gładzie szczególnie w okresie „ 
kwitnącej” nienawiści do wszyst-
kiego, co było polskie. 
Np. ”Miłosierny Samarytanin” 
autorstwa Jacoba Jordaensa, 
ewakuowano z pewną częścią 
zbiorów Podhoreckich we wrze-
śniu 1938 roku do Sao Paulo i 
teraz jest własnością Fundacji 
Romana Sanguszki. 
Przez cały okres rozkwitu Podhor-
ców kolejni właściciele fundowali 
i budowali różne budowle sakral-
ne lub służące do wypoczynku dla 
możnych.
Klasztor bazylianów i cerkiew na 
rzucie krzyża łacińskiego z fasadą 
w stylu barokowym wybudował 
Ignacy Miączyński. 
Wacław Rzewuski, wielki miłośnik 
sztuki i architektury zbudował 
kościół p.w. Św. Józefa i Podwyż-
szenia Krzyża Świętego, który jest 
wierną kopią słynnej „Basilica 
di Supergi” w Turynie (wg pla-
nów Romanusa). Portal świątyni 
wsparty jest na czternastu kolum-
nach korynckich, a attykę zdobią 
figury barokowe przedstawiające 
patronów rodziny Rzewuskich.

Za wyjątkiem tej ostatniej świąty-
ni, która obecnie wymagała grun-
townego remontu, innych świątyń 
nie wydzieliliśmy. Później wy-
cieczka usiłowała zwiedzić były 
pałac, który przez lata socjali-

stycznej władz przeżywał kolej-
ne losy. Każdy z nich był jedynie 
jego udręką i dalszą degradacją. 
Ostatnio podobno był wykorzy-
stywany, jako szpital dla obłożnie 
chorych. Sam wygląd zewnętrzny 
świadczył o jego bardzo ubogiej 
kondycji. Tylko niektóre elemen-
ty mówiły o jego dawnej świetno-
ści. Postanowiłem pozostać przy 
bramie (było przy niej kilku ludzi, 
którzy pełnili nadzór nad pała-

cem). 
Przy bramie pozostałem również 
dla tego, że miałem coraz większy 
problem ze skręconą we Lwowie 
stopą. Postanowiłem pokręcić się 
obok bramy i pogawędzić z pil-
nującymi– dwoma mężczyznami 
i jedną kobietą.  Rozmawialiśmy 
po rosyjsku. Bardzo narzekali na 
niedostatki i tarcia wśród polity-
ków ich „Dumy”. Tłumaczyłem, 
że dopiero zaczynają rządzić, bo 
do tej pory byli rządzeni. Zgadzali 
się ze mną, ale nadal wskazywa-
li innych, którzy potrafią jakoś 
ze sobą współpracować mimo 
znacznych różnic politycznych. 
Chyba dla kurtuazji, wskazywali 
Czechów i Polaków. Bardzo ak-
tywnymi w rozmowie byli: jeden 
z mężczyzn i kobieta. Kobieta 
nawet była bardziej ciekawa i py-
tała skąd znam tak dobrze język 
rosyjski? Jakoś nie wierzyła, że 
ze szkoły. Nagle zapytała mnie, 
dlaczego nie poszedłem z grupą? 
Wygrzebując z pamięci ukraiń-
skie zwroty (z trudem) odpowie-
działem po ukraińsku. Mówiłem 
powoli i bardzo dokładnie zacho-
wując wszelkie formy, że mnie 
boli noga i nie mogę chodzić wie-
le. Wolę w tym czasie posiedzieć 
na słonku. Ukraińcy zrobili oczy 
jak talarki, a młoda dziewczyna 
zdziwiona powiedziała, że ja to 
powiedziałem po ukraińsku. Skąd 
ja znam język ukraiński? Z pew-
nością tutaj się urodziłem. Nie 
potwierdziłem i nie zaprzeczyłem. 
Mężczyźni mieli miny posępne 
i natychmiast umknęli w jakieś 

kąty. Ja również poszedłem na 
plac i tam znalazłem młodą roz-
mówczynię, studentkę z Kijowa 
urodzoną we Wschodniej Ukra-
inie, wędrującą po sanktuariach 
Ukrainy. Tym razem przyjechała 
do Poczajowa i do Podhorców.

Ponieważ obiecałem, że opiszę 
bliżej Borszczów, wobec tego kil-
ka słów o moim mieście.

Borszczów. 
Pierwsza wzmianka o osadzie 

znana jest z XV wie-
ku. Prawa miejskie 

Borszczów otrzy-
mał dopiero w 

roku 1629 
wraz her-
bem kró-
la Wazy. 
Stąd w 
he rb ie 
widz i -
my do-
r o d n y 

s n o p e k 
pszenicy.  

Jak każde 
miasto na 

tamtych tere-
nach miało, nie tyl-

ko służyć jego miesz-
kańcom, ale także bronić 

rubieży wschodnich przed częsty-
mi najazdami dzikich hord: Tata-
rów, Turków i Kozaków. Dlatego 
miało stanowić także umocniony 
punkt oporu poprzez swoje bu-
dowle wojskowe. W Borszczowie 
powstały potężne wały obronne, 
na wysokim brzegu Niczławy, a 
także wybudowany został w za-
chodniej części zamek Wysuczka. 
Wokół albo już istniały albo mia-
ły powstać twierdze, zamki i 
umocnienia.  W samym powiecie 
borszczowskim takie istniały w 
Skale Podolskiej w Krzywczu, a 
później w  Okopach Trójcy Świę-
tej. W nieodległych miejscach nad 
rzekami, np. nad Dniestrem była 
potężna twierdza w Chocimiu i 
nad rzeką Smotrycz– Kamieniec 
Podolski.
Powiat Borszczów szczycił się 
także urodzajną ziemią i wielo-
ma „dziwami” przyrody, które to 
również służyły żyjącej tutaj lud-
ności za schronienie przed dzikim 
najeźdźcą. 
Wymienię tylko kilka. 
W Bilczu Złotym  archeolodzy 
odkryli typową wieś w dolinie Se-
retu, zamieszkiwaną 4000 – 3500 
przed n. e. plemion protopolskich. 
A wewnątrz gipsowej jaskini 
Werteba, wiele śladów świadczą-
cych o tym, że przez długi okres 
czasu ukrywali się w niej ludzie. 
Jaskinia i jej obszerne komory i 
ukształtowania korytarzy dosko-
nale służyły chroniącej się ludno-
ści przed najazdami tatarskimi i 
kozackimi. Jaskinia posiada około 
9 kilometrów łącznej długości ko-
rytarzy.

PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

Szlakiem Wołodyjowskiego. 
Mieczysław Walków –2013-08-23    Cz.7  - Olesko, Podhorce, Borszczów i inne.  
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W Nowosiółce Kostiukowej  jesz-
cze dzisiaj można podziwiać 
resztki potężnych fortyfikacji. 
Pozostały ruiny „Baszty Wołody-
jowskiego”.
 
W Krzywczu znajdują się pozo-
stałości z zamku obronnego na 
wysokim wzgórzu z 1639 roku 
budowanego przez Kątskich oraz 
ciekawa jaskinia „Kryształowa”, 
do której wejście jest na zboczu 
potoku Cyganka. Ściany koryta-
rzy jaskini są z przeźroczystego, 
łupliwego gipsu pokryte kryształ-
kami gipsu i alabastru, „umajo-
ne” licznymi stalaktytami tworzą 
przepiękną, skrzącą się i mieniącą 
światłem tęczy konfigurację. La-
birynt korytarzy jaskini ma dłu-
gość ponad 22 kilometry.

W Sapiehowie, niemal obok 
Krzywcza (4 km) znajduje się po-
dobna jaskinia.

W Strzałkowcach ( w pobliżu 
wsi) znajduje się wejście do ja-
skini „Jeziorna”, której długość 
korytarzy określa się na 115 ki-
lometrów. Jaskinia składa się z 
dużej ilości zbiorników wodnych 
o kolorze turkusowym. Niestety 
do tej pory nie jest dostępna dla 
turystów.

W pobliżu wsi Korolówka znaj-
duje się jaskinia „Optymistyczna” 
o łącznej długości labiryntu kory-
tarzy 214 km. Jest ona najdłuż-
szą jaskinią w Europie i stanowi 
pomnik przyrody. Na tym nie 
koniec, bo oto kilka set metrów 
dalej znajduje się jaskinia „Wia-
trowa” o długości około 1700 
metrów. Słynie z występowania 
bogatej fauny jaskiniowej.

Jak z powyższego wynika powiat 
borszczowski jest bardzo cieka-
wym terytorium wartym wspo-
mnienia. A jeżeli dodamy do tego 
liczne wzniesienia, zielone od 
wczesnej wiosny do późnej je-
sieni, które zimą wyglądające jak 
czapa Eskimosa, poprzedziela-
ne głębokimi jarami tworzącymi 
koryta rzek i licznych potoków, 
to i wspomnienia stamtąd byłyby 
piękne. 
Byłyby, bo w rzeczywistości dla 
mnie jest inaczej. Przeżyta trauma 
ma wpływ na stan  mojego ducha 
i odbioru wspomnień z miejsca 
urodzenia.
Jeżeli do tego dodam to, co czy-
tam o dzisiejszym nacjonalizmie 
w Zachodniej Ukrainie, słucham 
i oglądam informacje płynące 
stamtąd i widziałem na własne 
oczy, to przyznam, że odczuwam 
lek przed odradzającym się na 
powrót barbarzyństwem ukra-
ińskim, które nie tylko nie chce 
pokajać się za okropne rzezie na 
niewinnych istotach polskich, to 
jeszcze chełpi się swoją zbrod-
nią wynosząc „bohaterów” tych 
zbrodni na cokoły, które nie dla 
nich były stawiane.
Na początku lat ostatniej dziesiąt-
ki XX wieku, kiedy polscy poli-
tycy z Prezydentem Kwaśniew-
skim, zabiegali na świecie o to, 
aby Ukraina była samodzielnym 
państwem, polska telewizja po-

kazywała młodych nacjonalistów 
ukraińskich we Lwowie, którzy 
deptali i wycierali sobie buty na-
szym sztandarem Narodowym, a 
przy tym wznosili wrogie okrzyki 
pod adresem Polaków. Wtedy na-
pisałem odezwę do Polaka, której 
nie publikowałem, a którą teraz 
we wspomnieniach umieszczę.

Do Ciebie Polaku!
Jeszcze śnią się nam potworne 
noce mordowanych dzieci, kobiet 
i starców
Jeszcze w snach widzimy łuny na-
szych wiosek. Jeszcze w uszach 
brzmi potwornie
przeraźliwy krzyk ciężarnej ko-
biety, której rezun z tryzubem na 
piersi rozcina brzuch
nożem, aby zabić rodzące się ży-
cie. Jeszcze słyszymy zawodzący 
płacz matki dzieci, którym wycięto 
języki i wydłubano oczy. Jeszcze 
widzimy szczątki żywcem spalo-
nych naszych Rodaków i czujemy 
ten okropny zapach zbrodni do-
konanej przez sąsiadów na sąsia-
dach, 
a już podnosi głowę nowy ukraiń-
ski nacjonalista i znieważa Twoje 
Godło, plując, depcząc i wyciera-
jąc Nim swoje buty. Tym Godłem 
Twojej Ojczyzny, która to jemu 
przyniosła wolność i umożliwiła 
powstanie „Samostijnej”.
Krzycz mój Rodaku wraz ze mną! 
Krzycz tak mocno, aby nas usły-
szano na krańcach świata, 
że ci, którzy winni kajać się za 
popełnione zbrodnie na Polakach 
Wołynia i Podola, 
ci, którzy tak niedawno mogli li-
czyć na sąsiedzką pomoc w trud-
nych życiowych chwilach, zdra-
dzili swoich sąsiadów, mordując 
ich w imię nacjonalistycznej nie-
nawiści. 
Ci dzisiaj, kiedy znowu doświad-
czyli tylko dobra od Twojego Kra-
ju, Twoje Godło plugawią!
Rodaku z Kresów, nie pozwól, aby 
odradzał się ukraiński nacjonali-
sta! Nie pozwól, aby wściekła nie-
nawiść jutro nie przerodziła się w 
zbrodnię!
Wezwijmy wszyscy nasze Państwo 
i Jego rządzących do obrony nas 
i naszych najbliższych, naszych 
przyjaciół i sąsiadów przed odra-
dzającym się nacjonalizmem cho-
rej z nienawiści części Ukrainy.
Żądajmy od władz naszego Kra-
ju ostrego protestu, by już nigdy 
więcej potworny, tchórzliwy ban-
dyta nie przyszedł pod osłoną 
nocy odebrać Ci życia!  

Powróćmy do wycieczki. Po wy-
jeździe z Podhorców jechaliśmy 
wprost do przejścia granicznego 
z Polską. Nocleg i wyżywienie 
mieliśmy zamówione w tym sa-
mym hoteliku w Zamościu, z któ-
rego startowaliśmy do wyprawy. 
Przekroczenie granicy odbyło 
się tym razem sprawnie. Do Za-
mościa przyjechaliśmy na obfitą 
kolację. 

Następnego dnia po śniadaniu je-
chaliśmy już do Szczecina.

STANOWISKO ŚWIATOWEGO 
KONGRESU KRESOWIAN W 
SPRAWIE ZORGANIZOWANEJ 
PRZEZ KATOWICKI ODDZIAŁ 
IPN WYSTAWY – „MAJDAN” 

Szanowni Państwo!                                             
 
W załączeniu –  przesyłamy stanowisko Światowego Kongresu Kresowian w sprawie zorganizowanej przez 
katowicki Oddział IPN – wystawy  MAJDAN. 

W nadchodząca niedzielę  wywiad z Księdzem  Tadeuszem. Isakowiczem - Zaleskim na ten  temat w Lwow-
skiej Fali ( Polskie Radio Katowice ).

Pozdrawiam serdecznie
                                   Danuta  Skalska - rzecznik Światowego Kongresu Kresowian
                                            ( kontakt: 507-169-825)
  
Stanowisko Dyrektoriatu Światowego Kongresu Kresowian w sprawie zagrożeń wynikających z lekkomyśl-
nego i niestarannego zorganizowania przez samorząd Miasta Katowice i Oddział Instytutu Pamięci Narodo-
wej w Katowicach wystawy pt. „Majdan”:

Mając na względzie:

- zachowanie pamięci o ogromie ofiar, strat i szkód poniesionych przez Kresowian na Wołyniu, Podolu i 
Małopolsce Wschodniej na skutek działań zbrodniczych formacji ukraińskich: SS-Galizien, Sondergruppe 
Nachtigall, Batalionu „Roland” oraz UPA w latach II wojny światowej i po jej ukończeniu,

- patriotyczne tradycje zmagań Kresowian z banderowskim nazizmem,

- czyny Kresowian dokonywane na rzecz zachowania Wołynia, Podola i Małopolski Wschodniej w Niepod-
ległej Rzeczypospolitej,

-obowiązek ścigania w ramach zbrodni przeciwko ludzkości zbrodni ludobójstwa dokonanej na Polakach na 
Wołyniu, Podolu i Małopolsce Wschodniej przez zbrodnicze formacje ukraińskich nacjonalistów,
jako wyraz naszego przekonania, że żadne bezprawne działania podejmowane przeciwko obywatelom Rze-
czypospolitej w związku z deklarowaniem przynależności do narodowości polskiej, żydowskiej lub ormiań-
skiej, nie mogą ulec zapomnieniu – oświadczamy, iż z wielkim smutkiem i zaskoczeniem przyjęliśmy do 
wiadomości fakt zorganizowania przez znaczącą w skali państwa wspólnotę samorządową oraz instytucję 
państwową powołaną do ochrony i implementowania prawdy w naszym życiu publicznym wystawy pt. „Maj-
dan”.
 
Uciekając się, na wstępie niniejszego oświadczenia, do celowej trawestacji sformułowań użytych we wpro-
wadzeniu do szczegółowych zapisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, uważamy za stosowne zwrócić w ten sposób 
uwagę na to jak dalece od idei powołania IPN do życia upadła myśl, która legła u zarania zorganizowania tak 
nieobiektywnej i niebezpiecznej w jednostronności przekazu wystawie.

Jeśli rzeczywiście autorom wystawy przyświecała chęć „opowiedzenia historii zjawiska bezprecedensowego 
w dziejach współczesnego świata” to absolutnie nic nie zwalnia ich od obowiązku ukazania całej, złożonej, 
trudnej, niewygodnej, niepoprawnej politycznie prawdy o tamtych wydarzeniach.   

Nie tylko więc należało pokazać, że proces eurointegracji w tym miejscu zachodził pod niosącymi nie tak 
znowu dawno temu widmo śmierci Polakom, Żydom, Ormianom i sprawiedliwym Ukraińcom czerwono-
-czarnymi flagami, ale też, że zwyrodniałe, barbarzyńskie praktyki stosowane przed siedemdziesięciu laty 
-  potrafią nagle współcześnie zaistnieć, budząc grozę i totalne
zaskoczenie.

Czy zdaniem autorów wystawy zasługujemy tylko na szlachetny obraz Majdanu ? 

Czy tego typu działalność wystawiennicza nie może w przyszłości skutkować zupełnie błędnymi wnioskami 
w zakresie prowadzonej edukacji historycznej ?

Zdecydowanie zatem sprzeciwiamy się organizowaniu w naszej Ojczyźnie wystaw, które mogą generować 
zwolenników wolności nie rodzącej się z prawdy ... 
                         
             W imieniu Światowego Kongresu Kresowian
                                                                            Bytom 22 kwietnia 2014
                                                                                           prezes (-) Jan Skalski



www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                                                                                                   1 maja 2014 - strona 11PUBLIKACJE- POGLĄDY- POLEMIKI

25 maja 2014 roku odbędą się we 
wszystkich państwach Unii Eu-
ropejskiej wybory do Parlamen-
tu, które mają duże znaczenie 
dla dalszej polityki. Dlatego też 
pozwolę sobie na zabranie głosu 
gdyż od wielu lat nie jest mi obo-
jętna sytuacja panująca w Polsce 
pomimo zamieszkiwania mojego 
od 1971 roku w Republice Fede-
ralnej Niemiec.
Wielu z Państwa otrzymujący 
ten list otwarty wie, że po po-
wrocie moim z trzymiesięcznej 
praktyki w RFN w 1967 roku i 
dalszej pracy jako asystent Po-
litechniki Warszawskiej byłem 
i jestem zwolennikiem poprawy 
stosunków między naszymi dwo-
ma narodami. Od kilkunastu lat 
dołączyłem do tego poprawę sto-
sunków z Ukrainą w duchu praw-
dy historycznej pisząc i wydając 
dwie książki oraz publikując nie 
tylko w internecie ale i w różnych 
miesięcznikach jak „Nad Odrą”, 
„Na rubieży” czy „Wołanie z Wo-
łynia”.

Dzisiaj chciałbym również zachę-
cić Państwa do masowego udzia-
łu w najbliższych wyborach w 
dniu 25 maja by starać się wybrać 
odpowiednich przedstawicieli 
polskich, dla których nie ważna 
jest własna kariera i zarobienie 
więcej pieniędzy lecz sprawa Pol-
ski i Polaków. Dlatego też apeluję 
do Państwa o indywidualne po-
traktowanie każdego kandydata 
starającego się o mandat posła w 
Brukseli. Kandydat ten powinien 
mieć odpowiednie wykształcenie 
i wielostronne wiadomości zdo-
byte podczas dalszego własnego 
dokształcania, a nie być celebry-
stą czy bazować na stanowiskach 
swoich rodziców, dziadków czy 
nawet pradziadków, jak to nie-
stety jest częstym zjawiskiem w 
Polsce i to od tak wielu lat.

W związku z powyższym chciał-
bym polecić Państwu  kandydata 
partii SLD na okręg pomorski 
Longina Pastusiaka, z którym na-
wiązałem kontakt przed dwoma 
laty pracując nie tylko nad kroni-
ką rodzinną ale i tak trudnym te-
matem jakim jest analiza i szuka-
nie komunistów idealistów przez 
antykomunistę jakim byłem i je-
stem do dzisiejszego dnia.
Wielokrotnie wykazywałem, że 
nie wszystko w komuniźmie jest 
złem, podobnie jak nie wszystko 
w kapitaliźmie jest dobre. Nawet 
najlepszy kanclerz niemiecki w 
dziejach tego państwa Helmut 
Schmidt wypowiedział zdanie w 
telewizji niemieckiej w obecno-
ści prezydenta Joachima Gaucka, 
że od wielu lat panuje teraz „ra-
bunkowy kapitalizm”.

Dlatego też powinniśmy w różny 
sposób zwalczać ten niesprawie-
dliwy dziki kapitalizm, jak ja to 
określiłem kilkanaście lat temu 

do mojego kolegi pracującego 
wówczas na stanowisku adiunkta 
w Politechnice Warszawskiej.

Longin Pastusiak urodzony 22 
sierpnia 1935 roku był bardzo do-
brym uczniem i otrzymał maturę 
z wyróżnieniem. W 1957 roku 
otrzymał on stypendium Forda na 
studia w USA.
W 1959 ukończył studia magister-
skie w Woodrow Wilson School 
of Foreign Affairs oraz Univer-
sity of Virginia w Charlottesvil-
le, a w 1960 został magistrem 
na Wydziale Dziennikarstwa i 
Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego. Doktoryzował 
się w American University w 
Waszyngtonie oraz w Wydziale 
Historii Wyższej Szkoły Nauk 
Społecznych przy KC PZPR w 
Warszawie. Stopień doktora ha-
bilitowanego uzyskał w 1967 w 
Instytucie Historii PAN. Profeso-
rem nadzwyczajnym mianowano 
go w 1978, zwyczajnym zaś w 
1986.
Związał się on również z partią 
komunistyczną jaką była PZPR 
lecz ze względów idealistycz-
nych jak wiele innych osób.

Mąż siostry mojej matki (przed-
wojenny komunista) widział 
„usterki” kapitalizmu, walczył 
z okupantem hitlerowskim po 
wybuchu wojny a następnie był 
zesłańcem sowieckim na Syberii 
razem ze swoją żoną, a po kilku 
latach dotarł do armii generała 
Andersa by powrócić do Polski 
z żoną w 1948 roku i urodzonym 
w Palestynie synkiem. Ceniłem 
tego wujka zawsze, gdyż był on 
idealistą komunistą widzącym 
mankamenty komunizmu mo-
skiewskiego i tzw. krajów demo-
kracji ludowej.

Longin Pastusiak jak wiado-
mo ożenił się z najstarszą córką 
Edwarda Ochaba, jednak kariera 
naukowa czy polityczna nie na-
stąpiła na skutek tego związku 
ale własnej mądrości i intensyw-
nej pracy, dzięki której zdobył 
on takie uznanie i stanowiska nie 
tylko w Sejmie czy Senacie RP 
ale i na uczelni jako profesor. W 
tym momencie muszę podać, że 
z drugą córką Edwarda Ochaba 
Zofią studiowałem w tej samej 
grupie na trzecim roku Wydziału 
Elektrycznego Politechniki War-
szawskiej i mogę stwierdzić, że 
zarówno ja jak i moi koledzy bar-
dzo cenili Zosię zarówno podczas 
studiów jak i dalszej jej pracy 
jako asystentki przez kilka lat w 
Katedrze Miernictwa Elektrycz-
nego Politechniki Warszawskiej. 
Razem z nią studiował a następ-
nie pracował dr inż. Jerzy Olędz-
ki (były wiceminister w rządzie 
Hanny Suchockiej) oraz dr inż. 
Jerzy Konopa, którzy jeszcze 
przed rokiem bardzo korzystnie 
wypowiadali się do mnie o tej 

niestety przedwcześnie zmarłej 
trzy lata temu naszej koleżance.

Córki Edwarda Ochaba nie były 
uprzywilejowane z racji pozycji 
ojca i były bardzo przystępne i 
miłe dla otoczenia. Zosia na przy-
kład mieszkała razem z rodzica-
mi nawet po skończeniu studiów 
przy ul. Parkowej obok Parku 
Łazienkowskiego w Warszawie 
w wielopiętrowym domu a nie w 
jakiejś wilii rządowej i dopiero w 
kilka lat po skończeniu studiów 
zamieszkała sama w skromnym 
mieszkaniu w kilkunastopiętro-
wym budynku przy ulicy Bagno 
5 w Warszawie.

Do wyborów zgłoszono wielu 
kandydatów, z których więk-
szość nie powinna zajmować 
stanowiska posła, gdyż albo są to 
celebryści albo osoby bez odpo-
wiedniej wiedzy i doświadczenia 
życiowego jak np. bokser, pił-
karz, lekkoatleta czy pływaczka, 
a takimi kandydatami kompromi-
zują się tylko te partie.
Dlatego też poprzez ten mój ar-
tykuł chciałbym przekonać Sza-
nownego Czytelnika aby wybie-
rać do Parlamentu UE osoby z 
odpowiednim dorobkiem nauko-
wym i wiedzą na różnych płasz-
czyznach gospodarczych, eko-
nomicznych, prawniczych czy 
technicznych, które mają starsze 
osoby jak popierany przeze mnie 
Longin Pastusiak.
Niektórzy z Państwa mogą mi za-
rzucić, że jest on już za stary, jed-
nak dla przykładu podam, że po II 
wojnie światowej kiedy powstała 
Republika Federalna Niemiec ich 
kanclerzem został Konrad Ade-
nauer, który sprawował tę funk-
cję mając ponad 80 lat i to dobrze 
z punktu widzenia niemieckiego 
i nie tylko. W 2010 roku wyda-
na została we Francji mała bro-
szurka autorstwa 93 letniego 
Stéphane Hessel pod tytułem „In-
dignez-vous!”, w której wzywał 
ten znany były dyplomata do po-
kojowej walki z obecnym nieod-
powiednim czy też rabunkowym 
kapitalizmem. We Francji wyku-
piono szybko tę broszurkę i to 
przy dwu milionowym nakładzie, 
jak również tłumaczenie niemiec-
kie „Empört Euch!” co oznacza 
po polsku „Zbuntujcie się!”. 

Ubolewam od dawna, że w Pol-
sce nie pojawili się na czele naj-
większych partii politycy, któ-
rzy zasługiwaliby na najwyższe 
stanowiska prezydenckie czy 
rządowe. Czas najwyższy aby 
to zmienić nie tylko dając swo-
je głosy wyborcze odpowiednim 
kandydatom już w najbliższych 
wyborach 25 maja ale szczegól-
nie w następnych na stanowisko 
prezydenta i do Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Blefy obecnego premiera 

RP Donalda Tuska

Donald Tusk po skończeniu Wy-
działu Historii na Uniwersytecie 
w Gdańsku nie pracował jako 
historyk, a jako działacz opozy-
cyjny Solidarności zarabiał na 
utrzymanie własne i rodziny jako 
robotnik niewykwalifikowany 
na dachach różnych domów. Nie 
miał ani czasu ani ochoty kształ-
cić się w wielu dziedzinach by 
w przyszłości zajmować stano-
wiska państwowe czy rządowe. 
Pamiętał przy tym zapewne jako 
„historyk” przykłady polskiej 
„elity komunistycznej”, której 
przywódcy a więc prezydent i 
pierwsi sekretarze Komitetu Cen-
tralnego PZPR mieli skończo-
nych zaledwie sześć albo siedem 
klas szkolnych (zob. życiorysy 
Bieruta, Gomułki czy Gierka). I 
to jest dodatkowa tragedia naro-
du polskiego, którego rządy sta-
nowiła „dyktatura ciemniaków” 
jak to słusznie określił Stefan Ki-
sielewski.

Obecnie stara się Donald Tusk od 
lat pozbyć różnych konkurentów 
wewnątrz Platformy Obywatel-
skiej, przybierając się w piórka 
pewnych osób, które pochodzą 
z tzw. dobrych rodzin a nawet 
mających przodków profesorów, 
premierów czy prezydentów. 
Tak to jest w przypadku obecnej 
rzeczniczki rządu, a więc mini-
stra Małgorzaty Kidawy-Błoń-
skiej.

Miałem to nieszczęście, że zaj-
mując się intensywnie naukowo 
i historycznie tragedią Pola-
ków na Wołyniu i w Małopolsce 
Wschodniej nawiązałem w lecie 
2007 roku kontakt z jej ojcem 
prof. dr hab. Maciejem Włady-
sławem Grabskim. Chciałem mu 
wręczyć nie tylko moją książkę 
„Poryck. Miasteczko kresowe. 
Symbol tragedii Polaków na 
Wołyniu”, która zawiera między 
innymi pracę dyplomową mego 
ojca „Monografia gminy Poryck 
powiatu włodzimierskiego, wo-
jewództwa wołyńskiego” wyko-
naną pod kierunkiem profesora 
SGGW Władysława Grabskiego 
oraz skopiowane rękopisy jego 
dziadka, którego tak cenił mój 
ojciec i któremu zawdzięczał bar-
dzo dobrą prace w Ministerstwie 
Finansów kierowanym przez mi-
nistra Eugeniusza Kwiatkowskie-
go.
Po spotkaniu z prof. Władysła-
wem Grabskim telefonowałem 
do mojego byłego kolegi z tego 
samego roku studiów na Wydzia-
le Elektrycznym dr inż. Andrzeja 
Smirnowa, który był wówczas 
wieloletnim posłem do Sejmu RP, 
a nawet kandydatem na premiera, 
aby pomógł mi w realizacji po-
stawienia z ocalałych kolumn po 
dzwonnicy z kościoła w Porycku 
małej kapliczki na symbolicz-

nym dawnym cmentarzu katolic-
kim.  W Porycku odbywała się 
w 2003 roku słynna ceremonia 
z okazji 60-tej rocznicy ludobój-
stwa dokonanego na Polakach 
przez nacjonalistów ukraińskich 
OUN-UPA z udziałem między 
innymi prezydentów Polski i 
Ukrainy. Niestety Andrzej Smir-
now nie chciał zajmować się tym 
tematem i skierował mnie do 
ówczesnej posłanki Małgorza-
ty Kidawy-Błońskiej, która ku 
mojemu zdziwieniu okazała się 
córką prof. Macieja Grabskiego 
czyli prawnuczką Władysława 
Grabskiego i zarazem Stanisła-
wa Wojciechowskiego (byłego 
prezydenta II RP wybranego po 
zabójstwie prezydenta Gabriela 
Narutowicza).
Niestety już wtedy okazało się, 
że nowa posłanka, która jest ab-
solwentką Wydziału Filozofii nie 
potrafiła tak zareagować jak to 
uczynił blisko 30 lat temu nie-
miecki poseł, proszony przeze 
mnie o wstawiennictwo dla Pola-
ków mieszkających w Niemczech 
do posiadania dwóch obywa-
telstw (polskiego i niemieckie-
go).
Kiedy ponad pięć lat temu dowie-
działem się, że Małgorzata Kida-
wa-Błońska miała być ministrem 
w rządzie Donalda Tuska zatele-
fonowałem do jej ojca z gratula-
cjami i od niego dowiedziałem 
się, że córka nie chce być mini-
stem, gdyż jest samokrytyczna i 
uważa, że się nie nadaje na takie 
stanowisko. Pogratulowałem mu 
więc powtórnie, gdyż na ogół lu-
dzie dążą do wyższych stanowisk 
nawet jeśli wiedzą, że się na takie 
nie nadają.

Jakże więc było moje zaskocze-
nie, kiedy przed rokiem w re-
ferendum miała być odwołana 
prezydent miasta stołecznego 
Warszawy Hanna Gronkiewicz-
-Waltz, a premier Tusk sugero-
wał, że powoła komisarycznie 
w przypadku niekorzystnego 
referendum Małgorzatę Kidawę-
-Błońską. Był to wyraźny blef 
premiera, gdyż na takie stano-
wisko nie nadaje się mgr filozo-
fii, która kilka lat wcześniej nie 
zgadzała się na zajęcie teki mi-
nisterialnej. Nota bene nawet jej 
kolega partyjny dr inż. Andrzej 
Smirnow stwierdził do mnie w 
obecności swojej żony i mojej, 
że „Małgosia jest słabym polity-
kiem”.

Broniła ona ówczesnego posła 
Platformy Obywatelskiej Janusza 
Palikota, stwierdzając, że PO jest 
partią liberalną, w której znajdują 
się ludzie o różnych poglądach. A 
już wtedy mogliśmy widzieć, że 
Palikot jest wielkim oszołomem 
i aż wstyd, że takiego człowieka 
wybrano do Sejmu. Niemiecka li-
beralna partia FDP otrzymywała 
niewielką ilość głosów w wybo-

Wybory do Parlamentu 
Unii Europejskiej
Witold Stański
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rach parlamentarnych i obecnie 
nawet nie weszła do Bundesta-
gu, co przysparza wielką radość 
większości mieszkańców Nie-
miec.
Jako rzecznik rządu popełnia ona 
wiele gaf zaś jej ostatnie stwier-
dzenie, że Polsce nie potrzeb-
ny jest zwrot wraku samolotu 
TU154 jest wprost przerażające. 
Widziałem i czytałem dokładnie 
jak wraki samolotów po wypadku 
są starannie składane jak znale-
zione amfory przez archeologów, 
by w ten sposób ułatwić wykrycie 
przyczyny katastrofy. Rosyjscy 
żołnierze natomiast tłukli szyby 
i zmniejszali znalezione szczątki 
samolotu dla łatwiejszego prze-
wiezienia z miejsca znalezienia. 
Resztki tego samolotu rzucono 
na wiele tygodni pod gołym nie-
bem, a takie postępowanie tylko 
uniemożliwia należyte zbadanie 
przyczyn tragedii.
Zarówno USA jak i Izrael nie 
przekazałyby w takiej sytuacji 
prawa do przeprowadzania anali-
zy Rosji ale wspólnie z Rosjana-
mi a nawet w oparciu o komisję 
międzynarodową byłoby prze-
prowadzane śledztwo i badania 
przyczyny katastrofy. Komisja 
Millera podważyła wyniki komi-
sji rosyjskiej w wielu przypad-
kach i do dzisiaj nie można za-
dowolić rodzin poszkodowanych 
stratą najbliższych im osób ani 
społeczeństwa polskiego w spo-
sób odpowiedni.
Czy takie skłócenie Polaków po-
winno nastąpić jak widzimy to 
dzisiaj?

Przed ponad rokiem zacytowa-
łem w swoim liście otwartym 
moją rozmowę telefoniczną z 
prof. Maciejem Grabskim, w 
której skorygował on moją wy-
powiedź stwierdzającą, że w Pol-
sce potrzeba dwóch pokoleń do 
trzech pokoleń żyjących w demo-
kracji by nauczyć się odpowied-
niego myślenia i postępowania. 
Kiedy on jednak również otrzy-
mał ten mój list otwarty wyraził 
oburzenie, że nie autoryzowałem 
z nim tego stwierdzenia. Nawet 
jego bratanek Grzegorz Grabski 
włączył się do krytyki mojej oso-
by za „podważanie ich dobrego 
imienia”. Obaj panowie wiedzie-
li, że od wielu lat nie tylko wy-
daję książki napisane przez mego 
ojca i przeze mnie ale też publi-
kuję różne artykuły jak dzienni-
karz lub badacz naukowy, a taki 
szczegół nie musi wymagać auto-
ryzacji.
Kamil Janicki autor książki 
„Pierwsze damy II Rzeczpospo-
litej. Prawdziwe historie”, wy-
danej w Krakowie w 2012 nie 
autoryzował u Macieja Grabskie-
go wypowiedzi odnośnie jego 
dziadka Stanisława Wojciechow-
skiego, w których przedstawił 
prezydenta bardzo niekorzystnie 
zapewne nie dlatego by go oczer-
nić ale pokazać, że polityk nie tak 
powinien postępować ze swoją 
żoną czy też być zwolennikiem 
celibatu dla polityków.

Liczę się obecnie z tym, że i dzi-
siaj ojciec Małgorzaty Kidawy-
-Błońskiej będzie miał pretensje 
do mnie, że cytuję nasze rozmo-
wy telefoniczne ale u mnie wy-
nika to z troski o Polskę i Pola-
ków i kochania mojej Ojczyzny, 
a więc jest to jak gdyby wyższa 
konieczność, którą dopuszcza się 
prawnie.

Przed dwoma laty łudzili się 
Kresowianie, że uzyskali wspar-
cie Grzegorza Grabskiego w ich 
staraniach poprawy stosunków 
polsko-ukraińskich w duchu 
prawdy historycznej i potępie-
nia przez Ukraińców ludobój-
stwa dokonanego na Polakach 
i innych narodowościach przez 
ukraińskich nacjonalistów OUN-
-UPA. Grzegorz Grabski okazał 
się jednak wielkim mącicielem i 
roztrzepanym człowiekiem, lek-
ceważącym inne osoby w tym 
wykładowcę AGH dr Lucynę 
Kulińską, znaną i cenioną ba-
daczkę tragedii wołyńskiej będą-
cą wówczas prezesem Fundacji, 
która przygotowywała z innymi 
osobami uroczystości związane z 
70-tą rocznicą upamiętnienia lu-
dobójstwa na Wołyniu i w Mało-
polsce Wschodniej. Niestety nie 
wszystkie pozytywne geny przej-
muje się od takiego znakomitego 
pradziadka jakim był Władysław 
Grabski ale i od tego drugiego o 
nazwisku Stanisław Wojciechow-
ski.

8 kwietnia 2014 roku ukazał się 
w gazecie „Rzeczpospolita” wy-
wiad z Longinem Pastusiakiem, 
którego całą treść zamieszczam 
w załączniku. Być może niektóre 
zdania napisane w tej „ankiecie” 
nie podobają się ale jak powiadał 
mój ojciec, że „nie ma na drze-
wie dwóch identycznych liści 
jak i nie ma na świecie dwóch 
identycznych osób”, a więc z nie 
wszystkimi wypowiedziami mu-
simy się zgadzać.

Nawet w przypadku tak warto-
ściowej osoby i docenianej przez 
ogromną ilość ludzi na całym 
świecie jaką był polski Papież 
Jan Paweł II można krytykować 
nawet 10 czy 20 procent Jego wy-
powiedzi czy postanowień. Doty-
czy to na przykład konfliktu ze 
Szwajcarem Hansem Küngiem, 
księdzem profesorem teologii 
katolickiej na Uniwersytecie w 
Tübingen, który jako młody du-
chowny przygotowywał razem 
z Ratzingerem (późniejszym 
niemieckim papieżem) II Synod 
Watykański. Hans Küng chciał 
zreformować w pewny sposób 
kościół katolicki i jego struktu-
ry w Watykanie, zlikwidowanie 
celibatu, podważał nieomylność 
papieża, zabronienie używania 
środków antykoncepcyjnych, 
ekskomunikę osób rozwiedzio-
nych, które zawarły nowy zwią-
zek małżeński i to np. w innym 
kościele, jak również stanowisko 
papieża do tzw. teologów wyzwo-
leńczych z Ameryki Środkowej.

Od tragicznych zdarzeń na Ukra-
inie w 2014 roku wysłałem do 
Państwa kilka artykułów, za któ-
re otrzymałem sporo pozytyw-
nych reakcji, z których niektóre 
z nich przytaczam poniżej. Jedy-
nie Longin Pastusiak upoważnił 
mnie do cytowania jego opinii, 
gdyż jak powiedział przez tele-
fon zarówno wypowiedziane w 
rozmowach jak i napisane przez 
niego zdania mogą być cytowane 
bez konieczności autoryzowania 
jak to wymagają niektórzy bojący 
się o siebie lub innych ze swojej 
rodziny. Pewien duchowny nie 
odpowiedział na mój mail od-
nośnie zezwolenia na cytowanie 
jego opinii dlatego też podaję tyl-
ko tytuły naukowe i inicjały:
ia 

Podpalenie Ukrainy przyniosło 
skutki, przed którymi przestrze-
gał Vaclav Klaus. Były prezy-
dent Czech jako jedyny europej-
ski polityk zauważył bowiem, 
że doprowadzenie do starcia o 
orientację Ukrainy i postawienie 
jej przed alternatywą Zachód 
albo Wschód spowoduje nieroz-
wiązywalny konflikt. W konflikt 
ten musiała zostać wciągnięta 
Rosja, ponieważ celem pożaru 
wznieconego nad Dnieprem nie 
jest Ukraina, ale właśnie Rosja. 
Uwikłanie Rosji w kryzys ukra-
iński stało się wodą na młyn 
dla wszelkiej maści polskich 
mesjanistów i prometeistów, 
postrzegających historię i te-
raźniejszość Polski przez pry-
zmat ciągłej walki z państwem 
rosyjskim bez względu na jego 
polityczną barwę. Z ich strony 
mamy do czynienia już nie z ru-
sofobią, ale z rusohisterią, która 
ogarnęła główne sfery życia po-
litycznego w Polsce, eliminując 
rozsądek i logikę. 

Polska rusohisteria daje korzyści 
głównie zachodnioeuropejskim 
i amerykańskim podpalaczom 
Ukrainy oraz ukraińskim oligar-
chom, którzy dzięki banderow-
skiej rewolucji stali się właści-
cielami tego upadłego państwa. 
O ile np. parlament Czech odmó-
wił poparcia sankcji UE przeciw 
Rosji, to władze polskie wręcz 
inspirują antyrosyjskie działania 
Zachodu. Nie przeszkadza im 
to, że przy okazji są to również 
działania antypolskie. Z inicja-
tywy eurodeputowanych Pawła 
Zalewskiego i Pawła Kowala 
Parlament Europejski obniżył 
cła o 94,7 proc. dla ukraińskich 
towarów przemysłowych, o 82 
proc. dla produktów rolnych 
i o 83,4 proc. dla produktów 
przetwórstwa spożywczego. 
Uzasadniając ten krok Zalew-
ski stwierdził, że najważniejsze 
zadanie na dziś, to „wyprzedzić 
jeden raz Putina i zareagować 
tak jak trzeba”. Wyznał także, iż 
„Ukraina ma szanse być w pełni 
na wspólnym europejskim run-
ku w przyszłości. Dzisiaj to jest 
tylko gest, ale jakże ważny dla 
tych, którzy eksportują i którzy 
będą mogli zaoszczędzić”. Oli-
garchowie ukraińscy będą mogli 
zaoszczędzić, natomiast polscy 
producenci żywności, w sytuacji 
gdy polski rynek zaleje tanie 
zboże z Ukrainy, będą musieli 
za to zapłacić. Polska nie może 
przy tym liczyć na jakąkolwiek 
wzajemność ze strony ukraiń-

skiej. Kijów nie zamierza bo-
wiem znosić embarga na eksport 
polskiej wieprzowiny i wołowi-
ny, które utrzymuje od siedmiu 
lat. Zaangażowanie Warszawy w 
kryzys ukraiński oraz poparcie 
sankcji UE i USA wobec Rosji w 
konsekwencji sprowokowało też 
rosyjskie działania odwetowe, 
czyli objęcie embargiem ekspor-
tu polskiego mięsa na Białoruś 
i do Rosji. Przez utratę rynków 
wschodnich polski eksport traci 
dziennie ok. 10 mln złotych. Za 
polityczną awanturę wywołaną 
przez UE i USA nie płacą pro-
ducenci niemieccy, francuscy, 
brytyjscy czy amerykańscy, ale 
wyłącznie producenci polscy. 
To im wystawiono rachunek za 
próbę przeciągnięcia Ukrainy 
na Zachód. Trzeba jasno po-
wiedzieć, że rachunku tego nie 
wystawił bynajmniej Władimir 
Putin, ale Donald Tusk, Broni-
sław Komorowski, Radosław 
Sikorski i Jarosław Kaczyński, 
którzy polski interes narodowy 
utożsamiają z interesami wa-
szyngtońskiego i europejskiego 
neoliberalizmu i globalizmu. 
Zaangażowanie postsolidarno-
ściowych elit politycznych w 
przewrót ukraiński mogło być 
znacznie większe niż pierwot-
nie się wydawało. W Internecie 
krążą informacje o szkoleniu 
w Polsce bojówkarzy Prawego 
Sektora. 86 bojówkarzy przy-
szłego „euromajdanu” miało 
przybyć do Polski we wrześniu 
2013 roku. W Centrum Szkole-
nia Policji w Legionowie przez 
cztery tygodnie mieli przecho-
dzić kurs z zakresu taktyki za-
rządzania tłumem, zachowań w 
sytuacjach stresowych, pomocy 
przedmedycznej i budowy ba-
rykad. To jakże interesujące i 
zapewne owocne seminarium w 
CSP miało zorganizować Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych, 
które później finansowało le-
czenie w polskich szpitalach 
rannych bojówkarzy Prawego 
Sektora. Oczywiście informacje 
o tak daleko idącym zaanga-
żowaniu państwa polskiego w 
przygotowanie i realizację prze-
wrotu politycznego w sąsiednim 
państwie są tylko „plotkami”, 
fabrykowanymi przez rosyjską 
„agenturę wpływu”. Zauważyć 
jednakże wypada, że informacje 
na temat tajnego więzienia CIA 
w Starych Kiejkutach też przez 
wiele lat były plotką, a dzisiaj 
są faktem potwierdzonym m.in. 
przez Radę Europy i amerykań-
skie media. 

Im bardziej jest oczywista kom-
promitacja polskiej polityki na 
kierunku ukraińskim i w szer-
szym wymiarze wschodnim, 
tym bardziej agresywna staje 
się wspierająca ją propaganda 
podszyta histeryczną rusofobią. 
Chodzi tu przede wszystkim o 
propagandę mediów związanych 
z Prawem i Sprawiedliwością, 
ale nie tylko. Z niemal wszyst-
kich wiodących mediów można 
usłyszeć hasło „nie ma wolnej 
Polski bez wolnej Ukrainy”. 
Jest to pogląd bardzo ciekawy w 
zestawieniu z faktem, że wolna 
Polska istniała bez wolnej Ukra-
iny od połowy X do końca XVIII 
wieku oraz w latach 1918-1939 
i jakoś sobie radziła. Nie może 
sobie poradzić bez Ukrainy do-
piero po 1989 roku. „Wybitny 
sowietolog i politolog” Jerzy 
Targalski poszedł jeszcze da-
lej i ogłosił, że „neutralność 
Ukrainy to koniec Polski”. W 
tekście pod takim tytułem pisze 
on m.in.: „Realia geopolityczne 
naszego regionu są bowiem ta-
kie, że trzeba walczyć z Rosją 
i postawić Zachód wobec fak-
tów dokonanych. Dopuszczenie 
do neutralizacji Ukrainy będzie 
realizacją jednego z rosyjskich 
celów. Będzie oznaczało całko-
witą przegraną Polski, a dla Pu-
tina stanowić będzie jedynie za-
chętę, by taki sam status nadano 
innym krajom regionu Europy 
Środkowo-Wschodniej” (nieza-
leżna.pl, 11.04.2014). No tak, bo 
wedle nauk płynących z redakcji 
„Gazety Polskiej” na Kremlu o 
niczym innym nie marzą jak o 
restytucji Priwislińskiego Kraju. 
Dlatego Targalski upatruje cel 
polityki polskiej w inspirowaniu 
antyrosyjskich działań Zachodu. 
Że to może się okazać w dalszej 
perspektywie działaniem samo-
bójczym, przekracza zapewne 
możliwości jego wyobraźni. 
Inny „wybitny sowietolog”, 
prof. Andrzej Nowak, nie widzi 
zagrożenia ze strony współcze-
snego nacjonalizmu ukraińskie-
go, bo jego zdaniem zagrożenie 
występuje tylko ze strony „im-
perializmu rosyjskiego”. Tym 
tropem zdaje się podążać wice-
minister spraw zagranicznych 
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, 
która już w czerwcu 2013 roku 
stwierdziła, że dzięki polityce 
polskiego MSZ partia Swoboda 
coraz bardziej się cywilizuje i 
można z nią rozmawiać. O tym, 
że pani wiceminister oficjalnie 
spotkała się z przedstawicielami 
Swobody podczas swojej wizyty 

W oparach 
rusohisterii
Bohdan Piętka
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w Kijowie 29 sierpnia 2013 roku 
można się dowiedzieć ze strony 
internetowej MSZ. 

Czy rzeczywiście Swoboda się 
cywilizuje? Czy przejawem tego 
cywilizowania partii neobande-
rowskiej jest ogłoszony przez 
nią pod koniec marca projekt 
ustawy segregującej obywateli 
Ukrainy na Ukraińców etnicz-
nych i mniejszości narodowe? 
Urzędy państwowe miałyby być 
dostępne tylko dla etnicznych 
Ukraińców, natomiast żeby uzy-
skać obywatelstwo ukraińskie 
należałoby oprócz egzaminu 
językowego zdać egzamin ze 
znajomości historii ruchu ban-
derowskiego. Zapewne z inicja-
tywy neobanderowców w ukra-
ińskim Internecie powstała też 
sieć społecznościowa dostępna 
tylko dla Ukraińców. Czy ster-
nicy polskiej polityki naprawdę 
nie potrafią dostrzec, że zmie-
rzają w ślepy zaułek? Czy pani 
wiceminister Pełczyńska-Na-
łęcz, a także redaktor Michnik 
i wszyscy tropiciele polskiego 
antysemityzmu wspierający ra-
zem z nim przewrót ukraiński 
nie wiedzą, że Ołeh Tiahnybok 
został w 2012 roku umieszczony 
przez Centrum Simona Wiesen-
thala na liście 10 największych 
antysemitów świata? Charakter 
obchodów rocznicowych w Sah-
ryniu zorganizowanych 10 mar-
ca z udziałem ambasadora Ukra-
iny i środowisk banderowskich 
jasno pokazuje, że nacjonalizm 
ukraiński nagle nie przestał 
być antypolski dzięki urokowi 
roztaczanemu przez panią wi-
ceminister Pełczyńską-Nałęcz. 
Naprawdę ciężki musi być stan 
umysłów ogarniętych rusohiste-
rią, skoro stawiają wszystko na 
kartę bezwarunkowego wspiera-
nia obecnej władzy w Kijowie. 
Kulminacją rusohisterii były ob-
chody czwartej rocznicy „zbrod-
ni smoleńskiej”, którym oprócz 
nowych rewelacji Antoniego 
Macierwicza na temat „zama-
chu” towarzyszyła tradycyjna 
już chyba manifestacja klubów 
„Gazety Polskiej” pod ambasa-
dą Rosji. W jej trakcie wystąpi-
ła m.in. Ewa Stankiewicz, która 
powiedziała, że „musimy się 
przeciwstawić Putinowi i jego 
agentom w Polsce” i w związku 
z tym „musimy pozbyć się tych 
ludzi, odzyskać tę największą w 
Warszawie posiadłość (ambasa-
dę Rosji – uzup. BP), a później 
zrobić coś z tym budynkiem, 
który jest symbolem naszej oku-
pacji” (czyt. za: polskatimes.pl, 
9.04.2014). Z tych słów wynika, 
że najbardziej antyrosyjskie siły 
skupione wokół „Gazety Pol-
skiej” i PiS za cel stawiają sobie 
nie tylko bezwarunkowe wspie-
ranie kijowskiej junty, ale także 
zerwanie wszelkich stosunków z 
Rosją, a może nawet zorganizo-
wanie jakiegoś powstania, jeśli 
Polska jest obecnie pod okupa-
cją rosyjską, jak ujawniła pani 
Stankiewicz. W tym kierunku 
idą określone inicjatywy. Oby-
watelskie Forum Sztuki Współ-
czesnej zażądało 26 marca, żeby 

Ministerstwo Kultury wycofało 
się z organizacji „Roku Rosji w 
Polsce” i „Roku Polski w Rosji”, 
a zamiast niego urządziło „Rok 
Ukrainy w Polsce” i „Rok Polski 
na Ukrainie”. Mogę podpowie-
dzieć, że w ramach tego „Roku 
Ukrainy w Polsce” można by 
zorganizować np. festiwal pieśni 
partyzanckich UPA, albo konfe-
rencję naukową na temat geniu-
szu myśli politycznej Dmytro 
Doncowa i Stepana Bandery. 
Kolejnym przykładem działań 
zmierzających do zerwania sto-
sunków z Rosją i inspirowania 
takich posunięć na Zachodzie 
była inicjatywa Agnieszki Ro-
maszewskiej-Guzy (szefowej 
TV Biełsat i wiceprezes Sto-
warzyszenia Dziennikarzy Pol-
skich), by doroczne spotkanie 
Europejskiej Federacji Dzien-
nikarzy (EFJ) nie odbyło się w 
Moskwie. Odniosła na tym polu 
sukces, bo 15 kwietnia prezy-
dium EFJ poinformowało o od-
wołaniu planowanego na czer-
wiec spotkania w Moskwie. 
O ile polscy prometeiści i me-
sjaniści stosunki z Rosją naj-
chętniej by zerwali albo wypo-
wiedzieli jej wojnę, to przyjazne 
stosunki z banderowcami in-
tensyfikują. 3 kwietnia w pod-
ziemiach zabytkowej kopalni 
„Guido” w Zabrzu odbyła się 
międzynarodowa konferencja 
popularnonaukowa „Polska. 
Majdan. Ukraina”. Jej organi-
zatorami byli m.in. IPN, NSZZ 
„Solidarność” Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego i „Gość Nie-
dzielny”, a wśród ukraińskich 
uczestników znaleźli się m.in. 
politycy Swobody oraz Andrij 
Gabrow – wiceszef bojówek z 
Majdanu – ubrany w polowy 
mundur. Polscy uczestnicy kon-
ferencji (w tym m.in. Małgorza-
ta Gosiewska) uznali, że „wy-
darzenia na Ukrainie wpłyną na 
istotny przełom w naszych dwu-
stronnych relacjach”. Potwier-
dził to dyrektor IPN, dr. Łukasz 
Kamiński, który wypowiadając 
się dla mediów oznajmił m.in., 
że „jednym z wymiernych skut-
ków majdanu jest nowa per-
spektywa dialogu historyczne-
go między naszymi krajami. 
Przeszłość wymaga rozliczenia, 
ale wierzę, że w tych okolicz-
nościach uda się nam spokojnie 
i rzetelnie zmierzyć z tym trud-
nym tematem” (niezależna.pl, 
5.04.2014). Partnerem dla pana 
dr. Kamińskiego w zmierzeniu 
się z „trudnym tematem” będzie 
dr Wołodymyr Wiatrowycz, któ-
rego kijowska junta mianowa-
ła szefem IPN Ukrainy. Warto 
przypomnieć, że historyk Wia-
trowycz odkrył, iż UPA nie brała 
udziału w holokauście, a ludo-
bójstwo na Polakach, to była „II 
wojna polsko-ukraińska”. Jako 
szef archiwum Służby Bezpie-
czeństwa Ukrainy za prezyden-
tury Juszczenki zniszczył on 
dokumenty mówiące o zbrod-
niach OUN/UPA. Teraz będzie 
tworzył „narodowe archiwum 
pamięci”. Próbką tego jak polski 
IPN zmierzy się z „trudnym te-
matem” była wystawa pt. „Maj-

dan” otwarta 15 kwietnia przez 
katowicki oddział IPN, na której 
bez retuszu prezentowano sym-
bolikę banderowską. 
Z „trudnym tematem” zmie-
rzyła się też po raz kolejny 
„Gazeta Wyborcza”. Tym ra-
zem zamieszczając wywiad z 
rzeczniczką Prawego Sektora 
Ołeną Semeniaka (gazeta.pl, 
9.04.2014). Pani rzeczniczka o 
„trudnym temacie” rozmawiać 
nie chciała, ale m.in. zapewni-
ła redaktorkę Annę Pawłowską, 
że Prawy Sektor wcale nie chce 
odbierać Polsce Przemyśla (cóż 
za uprzejmość!) i jest gotowy 
na współpracę z polskimi na-
cjonalistami. Rozumiem, że tej 
polsko-ukraińskiej międzynaro-
dówce nacjonalistycznej będzie 
patronować redakcja „Gazety 
Wyborczej”. 
Nie można też oprzeć się wraże-
niu, że pan premier Tusk i jego 
obóz polityczny wykorzystują 
kryzys ukraiński do zintensyfi-
kowania procesu uzależnienia 
Polski od struktur zachodnich. 
Pod płaszczykiem retoryki o 
bezpieczeństwie państwa naj-
pierw były propozycje szyb-
kiego wejścia do strefy euro, a 
teraz Tusk mówi o ściągnięciu 
nad Wisłę wojsk NATO. Prezes 
Kaczyński ochoczo to poparł 
pod warunkiem, że w kontyn-
gencie NATO nie będzie wojsk 
niemieckich, bo przecież nie 
wypada, żeby ktoś przy dziecku 
mówił po niemiecku. Znamien-
ne jest to, że o obecności wojsk 
NATO w Polsce mówią środowi-
ska, które 25 lat temu urządzały 
wiece pod hasłem „Sowieci do 
domu”. Północna Grupa Wojsk 
Armii Radzieckiej była wtedy 
dla nich armią okupacyjną, nato-
miast wojska NATO (np. amery-
kańskie) armią okupacyjną jakoś 
nie będą. 

Wzbierającej fali rusohisterii to-
warzyszy polowanie na rosyjską 
„agenturę wpływu”. Zabawne 
jest to, że uczestniczy w nim 
także Krystyna Kurczab-Redlich 
– autorka rusofobicznych i przy 
tym bardzo marnych książek, 
która pomimo niewątpliwych 
zasług na polu walki ze złym 
Putinem została zdemaskowa-
na przez ludzi red. Sakiewicza 
w książce „Resortowe dzieci. 
Media” jako kontakt operacyj-
ny „Violetta”. Mimo to sama 
wzięła się za demaskowanie i 
zdemaskowała aktora Pawła 
Deląga jako rzekomo zafascy-
nowanego putinowską Rosją. W 
związku z tym Deląg musiał się 
publicznie tłumaczyć, że nie jest 
proputinowski oraz dlaczego ma 
mieszkanie w Moskwie, robi w 
Rosji karierę aktorską i zara-
bia przy tym duże pieniądze. W 
przeciwieństwie do niego Da-
niel Olbrychski nie czekał aż go 
zdemaskują i sam zrezygnował 
z pracy w Teatrze Polskim w 
Moskwie oraz ogłosił, że nie po-
doba mu się polityka Putina. Po-
lowanie na czarownice ma miej-
sce również na Litwie, gdzie 
Departament Bezpieczeństwa 
Państwowego uznał za rosyjską 

agenturę polską mniejszość na-
rodową. Polskie elity polityczne 
pominęły to milczeniem – tak 
jak większość poprzednich szy-
kan władz litewskich wobec 
mniejszości polskiej – ponieważ 
obok Ukrainy także Litwa jest 
ich strategicznym partnerem w 
odwiecznej polskiej walce z Ro-
sją. 
Podsumować to wszystko moż-
na cytatem z prof. Adama Wie-
lomskiego, który stwierdził, że: 
„Budowa całej koncepcji pol-
skiej polityki międzynarodowej 
na fundamencie antyrosyjskich 
fobii zakorzenionych w literatu-
rze epoki Romantyzmu i wspo-
mnień o zbrodni w Lesie Katyń-
skim sprzed 70 lat (w dodatku 
popełnionej przez sowieckie 
NKWD, a nie Rosję) świadczy 
o emocjonalnym niedorozwoju 
politycznym” („Rusofobia w ka-
tegoriach prawicowości”, kon-
serwatyzm.pl, 5.04.2014). 
Jeśli zaś chodzi o rozwój wy-
padków na Ukrainie, to w pełni 
spełniła się prognoza Vaclava 
Klausa o rozpadzie tego kraju na 
skutek spowodowania przez UE 
i USA konfliktu o jego orienta-
cję geopolityczną, niemożliwe-
go do rozwiązania bez podziału 
kraju. Najpierw secesja Krymu 
i jego przyłączenie do Rosji, a 
teraz proklamowanie Doniec-
kiej Republiki Ludowej i Char-
kowskiej Republiki Ludowej są 
skutkami procesu uruchomio-
nego pod koniec listopada 2013 
roku na kijowskim Majdanie. 
Uruchomionego nie przez Rosję, 
ale przez Zachód. Żenujące jest 
to, że polski mainstream poli-
tyczno-medialny, który wspierał 
i legitymizował pucz kijowski 
oraz oburzał się „brutalnością” 
Berkutu teraz nazywa separa-
tystów ze wschodniej Ukrainy 
„terrorystami”, siłowe działania 
junty kijowskiej przeciw nim 
określa mianem „operacji anty-
terrorystycznej”, a w tle widzi 
wyłącznie rękę Rosji. Innej ręki 
dostrzec nie tylko nie potrafi, 
ale dostrzec jej po prostu mu nie 
wolno. 

Drugim procesem, z którym 
mamy do czynienia na Ukrainie 
jest niewątpliwie dekompozy-
cja obozu politycznego wyło-
nionego na Majdanie. Zaczęła 
się ona 24 marca od zabójstwa 
Ołeksandra Muzyczko („Białe-
go Saszki”) – jednego z najbar-
dziej skrajnych watażków Pra-
wego Sektora oraz UNA-UNSO. 
Prawy Sektor oskarżył o jego 
śmierć ministra spraw we-
wnętrznych w rządzie Jaceniu-
ka, Arsena Awakowa (notabene 
Ormianina). Następnie 27 marca 
1,5 tysiąca bojówkarzy Prawego 
Sektora zaatakowało w Kijowie 
Radę Najwyższą, domagając się 
dymisji Awakowa, wybijając 
szyby i waląc pałkami w drzwi. 
31 marca doszło do strzelaniny 
przy udanej próbie rozbrojenia 
Prawego Sektora w Kijowie. 
Można to uznać za symboliczny 
koniec jedności obozu politycz-
nego, który obalił legalną wła-
dzę prezydenta Janukowycza. Ta 

dekompozycja będzie się dalej 
pogłębiać. 
Trzecim procesem jest oligar-
chizacja państwa ukraińskie-
go, a właściwie tego co z nie-
go pozostało. Wbrew temu, co 
twierdzą polskie media nie ma 
żadnej „wolnej” ani „demokra-
tycznej” Ukrainy. Faktyczną 
władzę sprawują oligarchowie. 
Już dawno zniknął gdzieś pan 
Kłyczko, a w wyborach prezy-
denckich nie będzie kandydował 
też pan Jaceniuk. Nie dlatego, 
że zrezygnował, ale dlatego, że 
faktyczni inspiratorzy i organi-
zatorzy kijowskiego puczu zre-
zygnowali z niego. Jako faworyt 
tych wyborów został ogłoszo-
ny oligarcha Petro Poroszen-
ko – właściciel cukierniczego 
koncernu Roshen i telewizji 5 
Kanał, zwany „królem czekola-
dy”, sponsor pomarańczowej i 
obecnej rewolucji. Ciekawe jest 
też to, że Poroszenko udzielił 
niedawno poparcia politycznej 
inicjatywie Jarosława Gowina o 
nazwie Polska Razem. 

Czwarty proces to „program 
dostosowawczy”, realizowany 
przez samozwańczy rząd Jace-
niuka pod dyktando Między-
narodowego Funduszu Walu-
towego. Program ten w zamian 
za udzielenie Ukrainie kredytu 
przez MFW przewiduje m.in. 
„prywatyzację” sektora energe-
tyczno-paliwowego oraz pod-
wyżki cen gazu dla ludności od 
1 maja o 50 proc. Konsekwencją 
będzie niewątpliwie drastyczne 
obniżenie poziomu życia społe-
czeństwa i to znacznie większe 
niż w Polsce przy realizacji tzw. 
programu Balcerowicza. 

Prawie niezauważalna prze-
mknęła przez polskie media in-
formacja, że do Niemiec zbiegł 
premier Libii Ali Zajdan, oba-
lony 11 marca. Oświadczył on, 
że w dwa i pół roku po obale-
niu Muammara Kaddafiego Li-
bia pogrąża się w chaosie. Wy-
buchła bowiem rebelia, której 
przywódcy domagają się auto-
nomii wschodniej Libii i udziału 
w dochodach z eksportu ropy. 
Cały kraj pokrył się siecią zbroj-
nych band walczących z władzą 
centralną. Zdaniem byłego pre-
miera Libii istnieje zagrożenie, 
że kraj ten stanie się wylęgarnią 
światowego terroryzmu, podob-
ną do Afganistanu pod władzą 
Talibów. Dlatego Zajdan wezwał 
USA, Wielka Brytanię i Francję 
(sprawców obalenia Kaddafie-
go) do ratowania Libii. 

Tak właśnie kończą się „ko-
lorowe rewolucje”, „arabskie 
wiosny” itp. rewolty będące 
współczesnymi formami pod-
boju kolonialnego. Jest wysoce 
prawdopodobne, że scenariusz 
libijski to przyszłość Ukrainy. 
Scenariusz o tyle możliwy, że 
motywowana rusofobią polityka 
polska ciągle dolewa oliwy do 
ognia. 
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Trudne i kręte były ścieżki wiodą-
ce patriotów kresowych do ojczy-
zny. Warto w tym miejscu zwrócić 
uwagę na mieszkańców Wołynia  
jednego z województw II RP. Zie-
mia ta była nie tylko pod dwoma 
okupacjami, sowiecką i niemiecką, 
ale spłynęła polską krwią przelaną 
przez nacjonalistów ukraińskich z 
OUN- UPA. Byliśmy w szponach 
trzech wrogów napisał w swo-
jej książce o takim właśnie tytule 
Władysław Kobylański, żołnierz 
27 Wołyńskiej Dywizji AK. Bo-
lesław Garczyński ps. „King”, o 
którym będzie mowa,  najpierw był 
żołnierzem 27 WDP AK, później 
I Armii WP. W ubiegłym roku, w 
listopadzie, znalazłem w „Gościu 
Koszalińsko-Kołobrzeskim” nr. 47, 
artykuł  zatytułowany „Co zna-
czy Ojczyzna?” którego autorką 
była Justyna Steranka. Już na sa-
mym początku autorka napisała o 
naszym bohaterze: „Kiedyś o nią 
walczył, więc traktuje ją jak matkę. 
Opowiadał o tym młodzieży, dając 
im lekcję patriotyzmu. ” Jak dalej 
pisze: „W spotkaniu wzięli udział 
głównie młodzi ludzie z parafii św. 
Antoniego – ministranci i młodzież 
oazowa. Uczestnicy byli zachwy-
ceni. – Warto było tu przyjść, bo 
to jest jeden z ostatnich świadków 
tamtych wydarzeń.” 
Udało mi się rozmawiać telefonicz-

nie z bohaterem tego spotkania któ-
ry przyznaje, że młodzież jest bar-
dzo zainteresowana historią, której 
nie ma w programach szkolnych. 
W/w artykule możemy wyczytać 
między innymi:
„To była prawdziwa lekcja patrio-
tyzmu – mówi Karol Dąbrowski z 
I LO w Słupsku. – Wydaje mi się, 
że teraz trudniej jest kochać ojczy-
znę. Wcześniej trzeba było o nią 
walczyć.(…) Wiedziałem, że trzeba 
zorganizować takie spotkanie – 
mówi ks. Michał Szwaja, wikariusz. 
Organizatorem była fundacja „Po 
Piąte”. – Zajmujemy się głównie 
obroną życia, ale jednym z punktów 
statutowych jest też działanie w za-
kresie kształtowania postaw patrio-
tycznych dzieci i młodzieży. Stąd 
pomysł na spotkanie. ”
To nie jedyne takie spotkanie w 
którym uczestniczyłem powiedział 
mi pan Bolesław. Na moje stwier-

dzenie, że udzielił bardzo interesu-
jącego wywiadu młodym ludziom, 
odpowiedział, odpowiadałem tak 
jak myślę. Wyraził też zgodę na 
opublikowanie swoich wypowiedzi 
w Kresowym Serwisie Informacyj-
nym, co czynimy poniżej: 
Kpt Bolesław Garczyński skończył 
w marcu tego roku 90 lat. Urodził 
się w Łucku w 1923 roku, wychował 
się w Kowlu. Był synem legionisty 
marszałka Piłsudskiego, żołnierza 
Andersa i powojennego wicepre-
zesa londyńskiego oddziału Stowa-
rzyszenia Polskich Kombatantów. 
W czasie II wojny światowej służył 
w batalionie „Łuna” 27 Wołyńskiej 
Dywizji AK (Pseudonim konspira-
cyjny – King) i w artylerii I Armii 
Ludowego Wojska Polskiego. W 
1947 roku wysiedlał Ukraińców w 
ramach Akcji Wisła. Po demobili-
zacji w tym samym roku pracował 
przez kilkadziesiąt lat w Polskich 
Kolejach Państwowych. Odznaczo-
ny licznymi odznaczeniami. Wśród 
nich są: Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyż Armii 
Krajowej, Medal Wojska (dwu-
krotnie), Srebrny i Brązowy Medal 
Zasłużony na Polu Chwały, Krzyż 
Partyzancki, Krzyż Frontowy Lu-
dowego Wojska Polskiego, Medale 
Pro Memoria i Pro Patria, Medal 
za Zwycięstwo nad Niemcami w 
Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej.

Jak wyglądała szkoła w II RP? Po-
noć za spóźnianie się od razu się 
szło do dyrektora.

B.G. - Tak, tak. Nawet za spóźnianie 
się od dyrektora można było dostać 
rózgą i jeszcze kazał klękać w kącie. 
Rygor był w szkole. Za takie wybry-
ki jak dzisiaj są, że np. nauczyciela 
uderza bądź zakłada kosz na głowę 
to uczeń nie miał prawa pojawić się 
w szkole. Otrzymywał wilczy bilet i 
poszedł szukać sobie szczęścia, bo 
go żadna szkoła by go nie przyjęła. 
Nie do pomyślenia było, żeby uczeń 
przyszedł pijany albo przyłapa-
no go z papierosem w ręku. Jak ja 
patrzę obecnie na młodzież, a po-
równując z przedwojenną jest nie-
bo a ziemia. Chodziłem do Męskiej 
Szkoły Powszechnej im. Prezydenta 
Ignacego Mościckiego. W szkołach 
uczyli nauczyciele przygotowani, 

posiadający naprawdę rozległą 
wiedzę. Mogłeś z nauczycielem na 
korytarzu rozmawiać o wszystkim, 
nawet w berka się bawić albo na-
wet w salonowca, ale w klasie takie 
gry to nie do pomyślenia było. Jak 
nauczyciel powiedział, to masz się 
słuchać w klasie, a nie rozrabiać, 
wygłupiać się. Dzisiaj już tego po-
woli nie widać, ale na każdej prze-
rwie był dyżurujący nauczyciel. Jak 
zobaczył urwisa, to było: „Kolego, 
chodź no tu!” i za uszy i do dyrek-
tora. Jak poskarżył się np. ojcu to 
jeszcze w domu dostał lanie. Na-
uczyciel jest po to by się go słuchać. 
Ja też parę razy dostałem od ojca 
pasem, czy tam stałem w kącie. Te-
raz tak zmienili, że uczeń ma swoje 
prawa, statuty. Wynika z tego, że 
może robić co chce. Do końca lat 
30-tych uczyli się osobno chłopcy, 
a osobno dziewczynki. Już w 1938 
roku rozpoczęto powolną koedu-
kację, razem dziewczyny i chłopcy. 
Były mundurki, jednakowe czapki, 
naszywki z numerem szkoły. Włosy 
nam ścinano do zera. Nauczyciele 
tak samo musieli chodzić jak uczeń, 
również w mundurach, fartuszku i 
białym kołnierzyku i co najważniej-
sze przykład dawać. Rygor rzeczy-
wiście w szkołach przedwojennych 
był.

Jak pan zapamiętał życie codzien-
ne w Kowlu? Jak to miasto wyglą-
dało przed 1939 rokiem?

B.G. - Kowel był bardzo pięknym 
miastem. Przed wojną w Kow-
lu znajdowało się dowództwo 27. 
Dywizji Piechoty. Znajdował się w 
mieście bardzo ważny węzeł kole-
jowy. Miałem dużo kolegów zarów-
no jak i Polaków jak i Ukraińców. 
Żyliśmy z nimi w zgodzie, nie było 
represji żadnych. Może partie poli-
tyczne ze sobą się skłócały, ale dla 
nas to nie miał większego znacze-
nia. Czytam obecnie różne książki 
i czasopisma, ale obecni historycy 
piszą bzdury. Chodziłem nawet z 
przyjaciółmi do cerkwi od czasu 
do czasu. W przedwojennym Kow-
lu były 3 cerkwie i jeden kościół. 
Kościół ten był neogotycki, zbudo-
wany jako pomnik dla poległych 
w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Ukończono go w 1937 roku, dziś po 
nim żadnych śladów nie ma. Woj-
nę przetrwał niemal nienaruszony. 
Po wojnie Sowieci rozebrali go do 
cna. Znieśli go z Ziemi, rozgrabili. 
Był [zbudowany] na czerwonej ce-
gle, fundamenty wykonane zostały z 
granitu. Budowany był przez społe-
czeństwo polskie, ale to że posiadał 
w nazwie pomnik ku chwale pole-
głym w 1920 roku musiał zostać 
zniszczony. Niezapomniane były 
jednak defilady. Święto narodowe 
traktowano jak święto narodowe a 
nie jak dzień wolny. Wszyscy ludzie 
spontanicznie szli. Nikt nie naka-
zywał. Na trybunie stali prezydent 
miasta, weterani powstania stycz-
niowego, z generałami i sztabem 27 

Dywizji Piechoty oraz cała świta 
miasta m.in. Dyrektor szkoły, księ-
ża i inni. Szła piechota, kawaleria 
i artyleria ,a za nimi cała cywilna 
ludność. Moja mama, która praco-
wała w Monopolu Spirytusowym 
też szła z całym zakładem pracy 
w defiladach. Przykre jest to, że w 
Sławnie pojawiają się parę sztan-
darów, garstka młodzieży.

Czy zetknął się pan z formą sztuki 
i kultury przed 1939 roku tzn. film, 
teatr i radio?

B.G. - Najpierw zacznę od radia. 
Miałem w domu radio na słuchaw-
ki. Wynajmowaliśmy dom od dwóch 
sierot: jeden z nich był technikiem 
radiowym, jego młodszy brat stu-
diował medycynę. Ten technik 
był młody, ale bardzo uzdolniony. 
Technikę radiową miał wrodzo-
ną w jednym palcu. Momentalnie 
montował, naprawiał itd. W Kowlu 
miał warsztacik i sklep, w którym 
sprzedawał i naprawiał radiood-
biorniki. Umarł wcześnie, jeszcze 
przed wybuchem wojny. Z przedwo-
jennych audycji nie zapomnę nigdy 
„Wesołej Lwowskiej Fali”, w której 
występowali dwa batiary lwowskie 
– Szczepko i Tońko. Lwowska fala 
była audycją kabaretową z elemen-
tami lwowskich piosenek. Co do 
kina chodziliśmy często. Już przed 
wojną obejrzałem np. „Młody 
las”. „ Dodka na froncie”, „Zna-
chora”. „Młody las” opowiadał o 
antyrosyjskim strajku uczniów w 
1905 roku. Z młodzieżowych to już 
przed wojną był „Tarzan”, „Mysz-
ka Miki”. Ja już to przed wojną 
oglądałem. W Kowlu był dwa kina. 
Pierwsze nazywało się Kino Miej-
skie, a drugie Oaza. Chodziliśmy 
do kina ze szkołą na filmy historycz-
ne, patriotyczne. Można było iść na 
popołudniówki samemu, a na takie 
poważniejsze, które leciały wieczo-
rem po godz. 20 nie można było iść 
samemu. Trzeba było iść na takie 
coś z rodzicami. Było to wszyst-
ko kontrolowane i surowo karane. 
Często ze swoją rodziną bywałem 
w kinie.

Jak wspomina pan okres kampanii 
wrześniowej?

B.G. - Dla człowieka z Kresów waż-
na jest data 17 września. Mieliśmy 
zawarty za życia Piłsudskiego pakt 
z ZSRR o nieagresji. Niestety, doga-
dali się z Niemcami i jeden z przo-
du drugi z tyłu uderzyli na nas. Co 
miała Polska zrobić? Były szyko-
wane na Kresach linię oporu oraz 
miejsce, gdzie mieliśmy przeczekać 
na pomoc od Zachodu. A Anglia i 
Francja co z nami zrobiły? Zosta-
wiły nas na pastwę losu po dwudzie-
stu latach wolności. W ciągu tego 
czasu bardzo dużo państwo polskie 
zrobiło. Może wrócę do pytania. W 
momencie wybuchu wojny ja byłem 
w mieście. Nadlatują samoloty i 
huk. Na pierwszą myśl przychodzą 

mi do głowy, że to ćwiczenia woj-
skowe. Ale jak uderzyli w dom i lu-
dzie zginęli to wtedy zrozumiałem, 
że wybuchła wojna. Niedaleko mo-
jego domu była stara prochownia. 
W sierpniu 1939 roku zostały prze-
niesione do innego miejsca. Niemcy 
widać, że nie mieli nowych planów i 
walili tam na tą prochownie. Ja bę-
dąc w mieście uciekłem do kościoła 
i tam przeczekałem pół dnia. Jak 
przestali bombardować, wróciłem 
do domu i dostałem baty - „Jak to 
gdzie ty byłeś? Wojna się zaczęła!” 
- ojciec nakrzyczał, matka nakrzy-
czała. Przede wszystkim do Kowla 
ewakuowało się masę ludzi zje-
chało z terenów zachodniej Polski 
(warszawskie, krakowskie, poznań-
skie). To wszystko uciekało przed 
frontem. W Kowlu była istna wieża 
Babel. W tych dniach wrześnio-
wych Kowel przyrósł w ludności 
podwójnie, a nawet potrójnie. Tyle 
ludzi naszło. Mój wuj – mojego ojca 
szwagier – zamieszkały w Krakowie 
był dyrektorem Gimnazjum z córka-
mi kupił wóz z koniem i przyjechał 
aż do Kowla. Tak uciekali ludzie, 
bo panicznie bali się Niemców. 
Jak nastała okupacja sowiecka, na 
krótko przed wybuchem wojny nie-
miecko-radzieckiej zaczęli wywozić 
dziedziców, naukowców, przedwo-
jennych oficerów. Wywozili na Sy-
berię, mojego ojca zabrano już pod 
koniec 1940 roku i go więcej nie 
zobaczyłem.

Dlaczego tylko ojca zesłano na 
Syberię w 1940 roku? Czy plano-
wano także wywózkę całej pańskiej 
rodziny?

B.G.- Mieli dane przez Ukraińców 
o przeszłości mojego ojca. Ukra-
ińcy wiedzieli, kto gdzie był w po-
licji, w wojsku. Mój ojciec walczył 
w I Brygadzie Legionów Marszał-
ka Piłsudskiego, następnie na po-
graniczu polsko-sowieckim przez 
krótki czas był komendantem poste-
runku policji. Ojciec mój nie miał 
sadystycznego charakteru, a taki 
tam powinien być, więc przeszedł 
do cywila i pracował do wybuchu 
wojny na kolei. Zależało Ukraiń-
com aby jak było najmniej Polaków, 
aby jak najwięcej wywieźć, bo oni 
będą budować Ukrainę. Szykowali 
też na koniec lata 1941 wywiezienie 
rseszty rodziny na Syberię, jednak 
nie zdążyli, bo Niemcy napadli na 
ZSRR. Sowieci robili tak, albo za-
bierali ojca bądź matkę, a po jakimś 
czasie resztę rodziny lub NKWD za-
bierało całe rodziny od razu.

Jakie były dalsze losy pańskiego 
ojca?

B.G. - Ojciec przeżył katorgę i w 
1941 roku wyszedł z Armią Ander-
sa. Walczył z 3. Dywizją Strzelców 
Karpackich pod Tobrukiem, a na-
stępnie pod Monte Cassino, Ankoną 
i Bolonią. Po wojnie został w An-
glii. Do Sławna docierały listy od 
ojca, chciał wrócić do kraju, jednak 
w jednym z listów napisał, że póki 
jest w Polsce komunizm to do kraju 
nie przyjedzie. Na emigracji działał 
w Stowarzyszeniu Polskich Komba-
tantów w Londynie, był przez krótki 
czasem wiceprezesem londyńskiego 
koła SPK. Nigdy nie wysłał rodzi-

Lekcja  żywej historii
Bogusław Szarwiło



www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                                                                                                   1 maja 2014 - strona 15

nie zaproszenia do siebie, nie wiem 
gdzie pracował i jak ułożył sobie 
życie. Zmarł w 1983 roku i do dziś 
jego szczątki spoczywają w Anglii.

W jakich okolicznościach wstąpił 
pan do konspiracji?

B.G. - Nas było w domu 4 chłopa-
ków: najstarszy Józef, rocznik 1920, 
ja – rocznik 1923, Edward – rocz-
nik 1925, zginął pod Sochaczewem 
w 1945 roku oraz najmłodszy Le-
opold, rocznik 1927. Z rodzeństwa 
mojego został tylko najmłodszy 
brat Leopold. Chcieli nas Niemcy 
wywieźć na roboty, ale ja z brać-
mi uciekliśmy na wieś. W wiosce 
mieszkali sami Polacy. Była szkoła, 
kościół i osadnicy polscy. Ci osadni-
cy otrzymali tam ziemię za zasługi z 
wojny 1920 roku. Trafiliśmy, tam bo 
po prostu mieliśmy tam znajomych. 
Moja mama mówiła, że byśmy ten 
czas przeczekali, a ja sama dam 
sobie radę. Jednak mama została z 
Leopoldem i z 5-letnią siostrą. Wio-
ska, w której przebywałem nazywa-
ła się Zasmyki. Tam rozpoczęło się 
zgrupowanie 27 Wołyńskiej Dywizji 
Armii Krajowej. Wszystkie oddziały 
tych pułków, które się formowały 
zjeżdżały się właśnie do Zasmyk. 
Oddziały te broniły cywilnej ludno-
ści polskiej przed Ukraińcami. Ja-
nowa Dolina, Pańska Dolina i wiele 
innych miejscowości dzięki oddzia-
łom partyzanckim przeżyły. Kiedy 
zaczęła się dywizja rozwijać to za-
częli się nas naprawdę bać. Powsta-
wały pułki, bataliony, kompanie. 
Robiliśmy wypady, by postraszyć 
Ukraińców. Będąc w Zasmykach 
dostałem się do Batalionu „Łuna”. 
On przyszedł z Łucka. Wszyscy we 
trzech wstąpiliśmy do „Łuny” i po-
szliśmy od razu do Kupiczowa. To 
działo się w grudniu przed Bożym 
Narodzeniem 1943 roku. W Kupi-
czowie odbyliśmy przysięgę i takim 
sposobem wstąpiłem do 27 Wołyń-
skiej Dywizji Armii Krajowej.

Dlaczego wybrał pan pseudonim 
konspiracyjny „King”?

B.G.- Ten pseudonim King wziął się 
z książeczek-komiksów, które były 
wydawane przed wojną. Opowia-
dały one o sławnych i walecznych 
ludziach. King w tej książeczce był 
takim bohaterem w Ameryce. Wy-
chodziło to co miesiąc, taka bro-
szura i zawsze z braćmi chętnie 
czytaliśmy. Już przed wojną był taki 
film „Tarzan”. Mój brat Edward 
nosił w czasie walk w AK pseudo-
nim „Tarzan”. Wybrałem Kinga, 
ponieważ był bohaterem i chciałem 
też nim być jak on. Pseudonim był 
bardzo ważny. Gdy przybyłem do 
komendanta musiałem podać imię, 
nazwisko, miejsce zamieszkania 
oraz pseudonim. Wszystko to było 
zapisywane i trzymane w torbie. 
Dokumenty musiałem spalić. W ra-
zie gdybyśmy wpadli w zasadzkę, 
okrążenie. Torba musiała zostać 
spalona.

Czy był pań świadkiem mordów do-
konywanych na Polakach i uczest-
niczył pan w potyczkach z Ukraiń-
cami?

B.G.- Widziałem na oczy pomordo-

wanych Polaków: kobiety, dzieci, 
starców. Popalonych, porąbanych 
siekierami. Myśmy byli w party-
zantce i jeździliśmy. Widzieliśmy 
takie rzeczy. Uczestniczyłem w 
dwóch wypadach, ale Ukraińce 
uciekali, bali się nas partyzantów 
jak ognia. Postrzelaliśmy trochę, a 
oni uciekali. Celem tych potyczek 
było odstraszenie bandytów z UPA. 
Pamiętam w szczególności wypad 
na ukraińską wieś Wołczak, gdzie 
stacjonował oddział UPA. Mój brat 
„Tarzan” został tam ranny. Potycz-
ka działa się w zimie na śniegu. 
Ukraińskie wioski były dużymi wio-
skami na Wołyniu, bo gospodarstwa 
polskie palono, a właścicieli mordo-
wano i ziemia ta należała do Ukra-
ińców. Oni mieli tam dużo zasobów: 
żywność i amunicję. Trzeba było 
ich postraszyć, oni na huk strzałów 
spontanicznie uciekali. Zostawiali 
wszystko i uciekali do lasu. Musie-
liśmy działać, musiał być ruch, bo 
inaczej wymęczyli Polaków.

Czy posiada pan wiedzę na temat 
zbrodni dokonywanych na ukraiń-
skich cywilach przez polską samo-
obronę?

B.G. -Nic nie wiem na ten temat. Pa-
miętam jak ktoś mi pokazywał gdzie 
dokonano wyroku sądu polowego 
na dwóch młodych AK-owcach i 
gdzie leżeli zakopani pod stodołą. 
Ci AK-owcy poszli bez pozwolenia 
po prowiant. Przyszli do Ukraińców 
pobili ich i im grozili. Skazano ich 
na karę śmierci, rodzicom nawet nie 
powiedziano tej prawdy, wmówiono 
im, że zginęli w walce. Musieliśmy 
pokazywać że jesteśmy Wojskiem 
Polskim, że u nas jest honor, a w 
szczególności dyscyplina, dyscypli-
na i jeszcze raz dyscyplina. Może 
w odwecie polscy cywile zabili albo 
spalili żywcem jakiś Ukraińców. Ale 
ja na własne oczy nie widziałem ta-
kich sytuacji, żeby Polak zabił ukra-
ińskiego cywila. Przechodziliśmy 
przez niejedną wieś ukraińską, ale 
tylko co robili Ukraińce to uciekali.

W Jakich okolicznościach wstąpił 
pan do 1. Armii Ludowego Wojska 
Polskiego?

B.G.- Nasza grupa ok. 30 ludzi w 
czerwcu 1944 roku przeszliśmy linie 
frontową niemiecką i rosyjską. Wy-
lazła nas grupka na tyły radzieckie. 
Trafiliśmy w nocy na sztab. Bo tylko 
w nocy żeśmy się przekradali. Idzie-
my do swoich stron na Zasmyki, Ku-
piczów do rodzin. Porucznik radził 
nam, abyśmy przekradali się w roz-
drobnieniu, w niewielkich grupkach. 
Przeszliśmy obydwie linie frontowe 
i trafiliśmy na tyły rosyjskie. Jeste-
śmy na terenie sztabu i pochodzi do 
nas człowiek. Ciemno, nic nie wi-
dać i słyszymy okrzyk: „Stojto kto 
ijdial?” (z ros. Stój, kto idzie). My 
myśleliśmy, że to UPA. Padliśmy, 
leżymy uzbrojeni z bronią i granata-
mi. Mogliśmy w takim stanie z nimi 
powalczyć. Mój starszy brat, który 
walczył w kampanii wrześniowej i 
mówi: „Zdaję się, że to Rosjanie, 
bo to rosyjski język”. Odpowiedział 
temu żołnierzowi „My partyzany”, 
na to Rosjanin „Kokijo, partyza-
ny?”. Włączyli latarki, świece, a my 
tu patrzymy, a tu moskale. Wszyscy 

się ucieszyliśmy i myśleliśmy że 
nam nic nie będzie. Zaczęliśmy roz-
mawiać, a jak my to partyzancki w 
różnych mundurach. Jednolitego 
munduru nie mieliśmy. Ja posiada-
łem przerobiony polski mundur ofi-
cerski. Sprzedałem go za 4 lipioszki 
i dwa kartofle przez druty w 1944 
roku. Bo taki głodny byłem. Wraca-
jąc, do tego spotkania. Nas dobrze 
przyjęli, dali nam jeść i przygoto-
wali nam posłanie w stodole. Nic 
nam nie zabierali, dali odpocząć. 
Wtedy poczułem, że to są po prostu 
przyjaciele, dosłownie przyjaciele. 
Rano wstaliśmy po bardzo długim 
śnie. Zjedliśmy z nimi śniadanie i 
pytał się nas dowódca generał bądź 
pułkownik jak żeśmy przeszli. Opo-
wiedzieliśmy jak do tego doszło i ten 
dowódca zaczął klnąć jak szewc na 
swoich podkomendnych od najróż-
niejszych. W furii krzyczał, żeby roz-
strzelać i wyzywał. Pożegnali nas, 
dali nam przepustkę i udaliśmy się 
w stronę Kupiczowa. Spotykamy po 
drodze oddział. Daliśmy kapitanowi 
przepustkę. Czyta, czyta, czyta... i 
mówi: „Job, jego mać. Szto budiet 
mie rozkazal”. Wziął porwał do-
kument, zawołał swoich żołnierzy, 
rozbroili nas i zamknęli do stodo-
ły. W stodole przesiedzieliśmy dwa 
dni bez jedzenia i picia. Następnie 
samochodami przewieźli nas do 
obozu 30 km dalej, Zamknęli nas 
do obozu z drutami i jesteśmy uwię-
zieni. Takich jak my postawili setki, 
po krótkim czasie przyjechał po-
ciąg i celem podróży była Syberia. 
Wówczas w obozie pilnowali nas 
berlingowcy. Od nich dowiedzieli-
śmy się, że istnieje Ludowe Wojsko 
Polskie. W trakcie transportu zorga-
nizowaliśmy bunt. Na całe szczęście 
skuteczny i pociąg zatrzymał się w 
Kijowie. Z Kijowa wycofaliśmy się 
nad Bug. Nad Bugiem zostałem żoł-
nierzem 1. Armii Wojska Polskiego. 
Przeszedłem szlak przez Chełm, Lu-
blin, Warszawę, Bydgoszcz, Toruń, 
Kutno, Szczecinek, Kołobrzeg i Ber-
lin. Pod Warszawą jako artylerzysta 
ostrzeliwałem pozycję niemieckie 
pod koniec powstania warszawskie-
go i po. Stałem wtedy z oddziałem 
na Pradze. Berling wysłał jedynie 
dwie kompanie, które przebiły się na 
drugą stronę Wisły. Większość cza-
su w czasie powstania spędzałem 
zbierając wraz z kompanami owoce 
i warzywa na Pradze i wszystko to 
rozdawaliśmy ludności cywilnej.

Jak pan sądzi czy powstanie war-
szawskie i poprzedzająca go Akcja 
Burza miała sens?

B.G. - Powstanie Warszawskie i Ak-
cja Burza miały sens! Musieliśmy 
pokazać, że tutaj rządzą Polacy. 
Dzięki akcji „Burza” Polska nie 
została republiką radziecką. Gdyby 
nie powstanie warszawskie, los na-
szej stolicy byłby podobny do Stalin-
gradu. Skończyło by się na wyelimi-
nowaniu kwiatu polskiej młodzieży 
oraz na jeszcze większych ofiarach 
niż w czasie powstania.

Czy chciał się pan przebić na drugą 
stronę Wisły i pomóc powstańcom 
warszawskim?

B.G.- Wszyscy, żeśmy chcieli. Ludo-
we Wojsko Polskie chciało pomóc 

walczącym w Warszawie. Większość 
żołnierzy 1 Armii Wojska Polskie-
go stanowili AK-owcy, sybiracy, 
którzy nie dostali się do Andersa, 
mieszkańcy Kresów czy polscy żoł-
nierze wcieleni w 1940 roku do Ar-
mii Czerwonej. Generał Berling był 
naciskany przez swoich żołnierzy 
i zgodził się na przeprawę dwóch 
kompanii. Źle się to dla niego skoń-
czyło. Zdymisjonowano go i posta-
wiono zdradzieckiego marszałka – 
Michała Rolę-Żymierskiego.

Jak pan ocenia postawę dowódz-
twa Ludowego Wojska Polskiego i 
Armii Czerwonej wobec powstania 
warszawskiego?

B.G. - Ludowe Wojsko Polskie i 
Berling jak wspomniałem chcieli 
pomóc, jednak Stalinowi chodziło o 
to, aby zniszczyć Warszawę i Armię 
Krajową rękami Hitlera. Odmawiał 
jakiejkolwiek pomocy. Generał Ber-
ling przypłacił pomoc powstańcom 
odejściem z dowództwa. Zachowa-
nie Stalina oceniam negatywnie, 
jednak co do Berlinga nastawiony 
jestem pozytywnie.

Jak wyglądało zdobycie Berlina 
w 1945 roku i jak zapamiętał pan 
dzień zakończenia wojny?

B.G.- Walki o Berlin były bardzo za-
cięte. Jednak 8 maja 1945 o godz. 
23 nastąpiła kapitulacja Niemiec. O 
całym zajściu dowiedziałem się na-
stępnego dnia. To było takie szczę-
ście, że się upiłem winem w Berlinie. 
Poszliśmy po Berlinie łazić. Na Re-
ichstagu napisałem swoje nazwisko 
węglem. Chodziłem po tych poko-
jach gdzie urzędowali dygnitarze III 
Rzeszy. Leżały ordery, dokumenty i 
rozmaite rzeczy. Spacerując widzia-
łem nawet z ulicy poprzebijane na 
wylot linie berlińskiego metra. Pa-
trzysz pod spodem a tu wagony sto-
ją. Był maj, upalny dzień i poszliśmy 
się gdzieś napić. Spotykamy Niemki 
i niosą wiadra. W kranach nic nie 
było wszystko bomby poprzerywały. 
Ze szkoły pamiętam pare słów po 
niemiecku i pytam się „Wasser?” A 
one: „Ja, ja. Wasser”. „No to da-
waj” powiedziałem. Spróbowałem, 
jednak okazało się, że to jest wino. 
Szliśmy dalej i znaleźliśmy pod-
ziemną winiarnie. Były tam wielkie 
kadzie, beczki z winem. Tam wino 
przez cholewy mi się wlewało do 
butów. Tyle tam wina było, że dużo 
żołnierzy radzieckich, francuskich, 
rozmaitych narodowości piło. W 
beczkę strzelałeś i to wino takim 
ciurkiem się wylewało. Było bardzo 
zimne, smakowało jak kwas chlebo-
wy. Piliśmy jak głupie, nieprzytom-
ne. Przy tym zagajniku przy arma-
tach tarzaliśmy się. Takie to było 
zakończenie wojny.

Jakie ma pan zdanie na temat Ak-
cji Wisła czy pan jest dumny z tego, 
że w uczestniczył?

B.G. - Uczestniczyłem w Akcji Wisła 
i wysiedlałem. Mam bardzo z tego 
niedosyt. Powinni zrobić ze wszyst-
kimi z Ukraińcami jak z nami na 
Wołyniu. Powinni ich deportować 
na tereny ZSRR, tam na Kresy, tam 
gdzie zniszczyli cały polski dobytek, 
tam gdzie zostały zgliszcza. Ukra-

ińców deportowano na Ziemie Od-
zyskane. Otrzymali tam darmowe 
mieszkania, zapomogi itp. Dlaczego 
skoro Ukraińcy uważają się za oby-
wateli polskich, to czemu ci którzy 
mordowali Polaków na Wołyniu nie 
zostali nigdy osądzeni? Oni potrafili 
nas wszystkich wyrzucić z Kresów? 
A jak nie chciałeś to ciebie z rodziną 
zabili.? Jeżeli Ukraina ma być tyl-
ko dla Ukraińców to Polska musi 
być tylko dla Polaków. Ukraińcy po 
Akcji Wisła powiedzieli, że będą się 
wkradać w struktury rządzące na-
szego kraju i będą wiercić nasz kraj, 
aż upadnie. Gdyby spojrzeć w prze-
szłość niektórych polityków, część z 
nich ma w jakimś stopniu korzenie 
ukraińskie.

Jak wyglądało pańskie życie po de-
mobilizacji w 1947 roku?

B.G. - Po demobilizacji osiadłem 
w Sławnie, gdzie zamieszkała moja 
matka. Ożeniłem się i rozpocząłem 
pracę w Polskich Kolejach Pań-
stwowych. Zaczynając od zwykłego 
robotnika, kończąc na stanowisku 
kierownika działu technicznego i 
zabezpieczenia ruchu kolejowego. 
Przepracowałem w PKP ponad 40 
lat. Niestety ze względu na działal-
ność AK-owską nie otrzymałem za 
te lata sumiennej pracy Krzyża Za-
sługi.

Czy był pan represjonowany w 
PRL za przeszłość AK-owską?

B.G.- Nie, ponieważ ja przez lata to 
ukrywałem. Co prawda, zaczepiali 
mnie ubecy mówiąc: „My wiemy 
gdzie ty byłeś!” Ja się im śmiałem 
prosto w twarz. Kolegów, którzy się 
przyznali, nagle zniknęło nawet w 
czasach walk u Berlinga. Przyzna-
łem się dopiero pod koniec lat 60-
tych kiedy wyszła ustawa o dodatko-
wych 10 dniach dla kombatantów. 
To brałem za dwa lata zaległy urlop. 
Nigdzie się nie ujawniałem. Jak na-
stąpiły przemiany w 1989 roku zapi-
sałem się do Związku Żołnierzy 27. 
Wołyńskiej Dywizji AK Środowisko 
Słupsk oraz do Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej. W 
Sławnie jestem jednym z trzech bę-
dących jeszcze przy życiu żołnierzy 
27 Wołyńskiej Dywizji AK. 

Takie żywe lekcje historii niestety 
nie wszędzie mają miejsce i szko-
da, że tej metody nie wykorzystują 
szkoły. Autorka wyżej przywoła-
nego artykułu zacytowała między 
innymi i taką wypowiedź naszego 
bohatera: „Jestem dumny, że wal-
czyłem o Polskę, ale jak widzę rzą-
dy teraz, to często jest mi przykro, 
że to nie jest tak, jak powinno być 
– przyznaje.”

Ta wypowiedź jest bardzo smutna 
ale godna naszej uwagi.

WYWIAD Z ŻOŁNIERZEM 27. 
WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI AR-
MII KRAJOWEJ – KPT. BO-
LESŁAWEM GARCZYŃSKIM 
jest opublikowany na https://
www.facebook.com/pages/27-
-Wo%C5%82y%C5%84ska -
- D y w i z j a - P i e c h o t y -
-AK/279683812193740?fref=ts
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Osiadłszy ,na stare lata  w Cie-
chocinku – upajałem się swoim,  
nowym statusem  Nadwiślanina, 
mieszkańca  historycznej krainy 
Kujawsko-Dobrzyńskiej. Tu prze-
cież, wszystko jest  rdzennie pol-
skie, nadrzeczne piaski, wierzby, 
a także – nazwiska zmarłych, po-
chowanych  na okolicznych cmen-
tarzach. Większość z nich  kończy 
się na „ski” . Nigdy więc nie przy-
puszczałem, że  w tym uroczym 
miasteczku, słynnym uzdrowisku  
znajdę krajan.  Ziomków pocho-
dzących tak, jak i  ja… z Kresów.  
A jednak - widocznym  znakiem 
ich obecności  jest  kapliczka ,sto-
jąca na skrzyżowaniu ul. Słońskiej 
z ulicą Słońsk Górny. Stanowią-
ca  rzadki przykład patriotyzmu i 
religijności: „Ku Chwale Bożej i 
Ojczyzny zbudowali Polacy zza 
Buga  w 1945 r.” Postanowiłem  
czegoś więcej się dowiedzieć  o  
tych, którzy,  tuż po zakończe-
niu  II Wojny Światowej ,w tak 
wymowny sposób – zaznaczyli 
, w tym miejscu swoją obecność 
.Będąc jednocześnie przekonany 
o tym , iż jest, ta kapliczka naj-
starszym pomnikiem ; informu-
jącym   o exodusie Polaków ,w 
następstwie zmowy jałtańskiej – z 
Kresów Wschodnich II R.P.. Py-
tałem o  nią w   Urzędzie Miasta, 
w kancelarii parafialnej, pytałem 
lokalnych historyków, napotykane 
,  podczas moich  rowerowych wę-
drówek  starsze osoby . Niestety 

nikt, nic na  temat , kto ją postawił, 
kim byli owi „Polacy zza Buga”  
nie wiedział. Kapliczka stała 
przecież od  dawna, od zawsze, 
kto chciał przy niej się modlił ,a 
mieszkający w jej sąsiedztwie po-
bożni ludzie  - odprawiali nabo-
żeństwa majowe. Już straciłem na-
dzieję, że się o okolicznościach jej 
wzniesienia, o pochodzeniu tych, 
którzy mieli potrzebę wyartyku-
łować swoją wdzięczność  Bogu 
i Ojczyźnie  - dowiem. Widocznie 
jednak  - dobre uczynki, zdaniem 
Opatrzności   - zasługują na chwa-
łę,  tu na ziemi i jeszcze za nasze-
go życia , bo  przypadkiem, który 
nie był, według mnie wcale przy-
padkowy -  udało się mi dotrzeć do 
osoby, która o kapliczce wiedziała  
wszystko. Jest nią  córka , główne-
go jej fundatora, nieżyjącego już 
pana Feliksa Goździkowskiego 
ze Słońska., pani Józefa Brzózka . 
Dobiegająca  osiemdziesiątki ,ale 
bardzo jeszcze  żwawa pani -do-
skonale wszystko pamięta .Przy-
była wraz z rodzicami i pozostałą 
piątką rodzeństwa  w te strony  aż 
…  z Wołynia. Cudem uratowali 
się  oni  z rzezi ,jaką zgotowali 
Polakom zamieszkującym Kresy 
ukraińscy nacjonaliści. Mieszkali 
bowiem  na kolonii Boniawa ,le-
żącej nieopodal miasteczka Ło-
kacze  , niewielkiej, położonej w 
powiecie  horochowskim, w wo-
jewództwie wołyńskim  miejsco-
wości, która ,od samego początku 

wojny Niem-
ców z ZSRR 
była świadkiem  
– tragicznych 
wydarzeń. 13 
sierpnia 1942 
r. przy pomocy  
ukraińskiej po-
licji hitlerowcy  
w y m o r d o w a l i 
1350 obywateli 
tego miasteczka, 
tylko dla tego że 
byli Żydami . Za-
grożenie ze stro-
ny  ukraińskich 
nacjonalistów, 
zapoczątkowa-
ne zostało  jesz-
cze zimą 1942 r. 
kiedy to  zabi-
to  rodzinę na-
uczyciela  Diaka 
,wrzucając  ich 
wszystkich żyw-
cem do studni 
.Potem, w marcu 
43 roku,  nastąpi-
ła   akcja dezer-
cji  ukraińskich 
policjantów, któ-
rzy  z bronią w 
ręku zasilili sot-
nie UPA. Sami  
Niemcy  byli 
tym poruszeni 
,do tego stop-
nia ,że zapro-
ponowali ,żeby 

w miejsce Ukraińców, których 
miano zamiar wysiedlić , do mia-
steczka wprowadzili się Polacy z 
zagrożonych, okolicznych wsi. 
Jednak  oni odmówili, nie chcie-
li  pozbawiać Ukraińców ich do-
mostw, nie chcieli w żadnej for-
mie współpracować z okupantem. 
Zorganizowano za to formację sa-
moobrony, której członkowie  zo-
stali wyposażeni w broń. Pełniono 
wokół miasteczka warty dzienne i 
nocne. Jednak atmosfera  zagro-
żenia ,utraty życia i to w okrutny 
sposób – narastała . Zewsząd do-
chodziły wiadomości o  ofiarach, 
pomordowanych w ramach  czyst-
ki etnicznej  Polaków. Aktów  sys-
temowego ludobójstwa . Ginęły 
całe rodziny po domach,  poje-
dynczo  mordowano, na polach, 
podczas prac żniwnych ,podczas 
wypasania bydła.  W lipcu 1943 
r. upowcy przystąpili do mordo-
wania zamieszkałych  w Boniawie  
Polaków .Zabici  wtedy zostali: 
bracia pana Feliksa :  Roman i Do-
minik Goździkowscy, oraz będąca 
w wysokiej ciąży, żona Dominika 
,której brzuch, oprawcy przebili 
widłami. Z rąk Ukraińców zgi-
nęli  również wtedy Katarzyna 
Niedbała z córką Genowefą ,Jó-
zef Rozwadowski z żoną Heleną 
i ich dzieci Józef, Mieczysław, 
Stanisława.  Ci co przeżyli bicie, 
okrutne katowanie, dzięki pomocy 
,zaprzyjaźnionego z nimi Ukraiń-
ca -   schronili się początkowo   w 

Łokaczach, potem uciekając dalej, 
wraz  z innymi ,przepełnionymi 
śmiertelną trwogą uchodźcami – 
znaleźli się  na Lubelszczyźnię. Tu 
zastał ich koniec wojny, po której  
rozpoczęła się wielka  tułaczka, 
pozbawionych ziemi ,dobytku  
mieszkańców Kresów Wschod-
nich. Migracja, udręczonych nią  
milionów ludzi. Eszelony z eks-
patriowanymi  kierowały się na  
Zachód, ale  ich wysadzono na 
węzłowej stacji w  Aleksandrowie 
Kujawskim .,  Wyznaczono im 
gospodarstwa po ewakuowanych 
Niemcach - w okolicach Ciecho-
cinka. Kujawianie źle ich przyjęli, 
wyraźnie im zazdrościli  miejsc  
nowego  osiedlenia . Gospodarstw 
,które mieli nadzieje sami przejąć. 
Wyzwali ich od Ukraińców, ban-
derowców ,  co szczególnie ,dla 
nich,:  ofiar ich   bestialstwa było 
przykre. Dla udowodnienia więc 
swojej polskości - postanowili 
zbudować kapliczkę.

 Zawiązał się nieformalny komitet, 
w skład którego wchodzili  bracia 
: Zygmunt, Jan Stanisław ,Franci-
szek Oramusowie ,a także  Zyg-
munt i Stanisław Kosaccy .Grunt 
pod nią ofiarował ojciec pani Józe-
fy. Odegrała ona, ta kapliczka z fi-
gurą Matki Boskiej - niebagatelną 
rolę w procesie integracji Kreso-
wian z tutejszym społeczeństwem.
 

KAPLICZKA KRESOWIAN
Stanisław Wodyński
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We Lwowie dla mnie, 11-letniego 
chłopca wychowanego  w prowin-
cjonalnym miasteczku  i na wsi, 
rozpoczęła się wielka przygoda. 
Szybko poznałem wielkomiejskie 
środowisko. Czasu było dużo (bo 
zajęcia szkolne były tylko dwa 
razy  w tygodniu po kilka godzin  
w jakimś zniszczonym sklepie), 
więc całe dnie spędzałem na uli-
cy lub na placu Krakowskim (tzw.  
„Krakusach”), gdzie zacząłem 
handlować papierosami zdoby-
wając  w ten sposób pieniądze na 
cukierki. Ojciec otrzymał pracę  w 
urzędzie, matka prowadziła dom i 
walczyła o każdą kromkę chleba, a 
bracia chodzili do szkoły i praco-
wali. Jako przedwojenny oficer re-
zerwy ojciec pozyskany został do 
współpracy  z AK,  a bracia dzia-
łali w podziemnym harcerstwie or-
ganizując różne akcje dywersyjne, 
na które czasem zabierali mnie. 
Jedną z nich pamiętam. Było to 
już  w końcowych latach okupacji, 
gdy Lwów systematycznie bom-
bardowało lotnictwo sowieckie, 
dokonujące nalotów co czwartek  
o godz. 18.00. Motorniczowie 
tramwajów pozostawiali wozy  w 
tym miejscu,  w którym zastał ich 
alarm,  a sami uciekali do schro-
nów. Pojazdy stały tam tak długo, 
aż naprawiono przewody  i tory, 
które często były uszkodzone. 
Naszym zadaniem (dwaj bracia  
i ja) było wykręcanie żarówek  z 
tych tramwajów  i dostarczanie 
do dowództwa, które sprzedawa-
ło je na wolnym rynku, pieniądze 
przekazując na zakup broni. W tej 
akcji pełniłem rolę magazynie-
ra, bo posiadałem letni płaszcz  z 
podszewką, lecz bez kieszeni. W 
podszewce przez cały pobyt we 
Lwowie nosiłem „bibułę” od pań-
stwa Łobarzewskich do domu, a 
następnie do doktora Draka. To 
był właśnie ten mój magazyn. Na  
„Krakusach”, które  z czasem stały  
się moim drugim domem, przeży-
wałem grozę okupacji w licznych 
łapankach, organizowanych przez 
władze niemieckie. Hitlerow-
cy wiedzieli, że było to centrum 
między innymi handlu bronią  i 

amunicją. Można tam było kupić 
prawie wszystko, począwszy od 
kamyczków do zapalniczki, przez 
sacharynę, po granaty i automaty 
włącznie. Z początku sam robiłem 
papierosy. Kupowałem gilzy,  a ty-
toń uzyskiwałem  z niedopałków. 
W ten  sposób  „produkowałem”  
nowe papierosy. Gdy okrzepłem 
finansowo, rozpocząłem handel 
hurtowy. Odkupywałem papiero-
sy od żołnierzy niemieckich wra-
cających  z Węgier („Lewenty”  i 
„Hungary”) i sprzedawałem na 
sztuki. Tak zarabiałem na słodycze  
i na kino. W późniejszym okre-
sie filmy oglądałem bezpłatnie, 
bo udało się nam znaleźć boczne 
wejście na balkonik przeznaczony 
dla profesorów  Konserwatorium 
Ukraińskiego. W podobny sposób 
oglądałem pierwsze  w życiu spek-
takle teatralne i operowe  w Operze 
Lwowskiej. W zespole orkiestry 
grał znajomy, od którego przenosi-
łem bibułę. Zapraszał mnie  i braci 
do pomieszczeń dla orkiestry, skąd 
–  stojąc na taboretach  –  oglądali-
śmy przed-stawienie przewidziane 
oficjalnie tylko dla Niemców lub 
Ukraińców. Od tego znajomego 
dowiedzieliśmy się  o nieudanym 
zamachu na generała Franka, zor-
ganizowanym  w gmachu Opery. 
Frank miał być na przedstawieniu, 
lecz  z niewiadomych przyczyn 
jego przyjazd uległ opóźnieniu. 
Orkiestra miała akurat próbę, gdy 
eksplodował ładunek wybuchowy, 
podłożony pod balkonem. Gruz 
częściowo zasypał muzyków po-
wodując lekkie obrażenia. Po tym 
wydarzeniu  w następnych dniach  
gestapo szalało po całym Lwowie.
W czasie łapanek na „Krakusach”  
Niemcy często polowali na przed-
wojenne buty  z cholewami, tzw. 
„angliki”. Właścicielom kazali 
je zdejmować, dając  w zamian 
drewniaki. Motyw ten momental-
nie podchwyciła lwowska ulica, 
lansując przebój sezonu, który 
brzmiał:

Moja ciocia ma angliki 
Ze spalonej Schuh fabryki, 
Na Krakusach powiadali,

Że angliki odbierali. 
Mojej cioci odebrali 
I drewniaki za to dali. 
Moja ciocia ma ich w dupi 
Ona sobie nowe kupi.

Było to śpiewane na każdej uli-
cy przez cały sezon,  a Niemcy 
dostawali białej gorączki słysząc 
tę melodię. W okresie nasilenia 
działań band banderowców do 
Lwowa zaczęły ściągać polskie 
rodziny z prowincjonalnych mia-
steczek  i wsi. Tam też znalazł 
się mój wujek, ten  z Kamiennej, 
który od razu włączył się w pod-
ziemną walkę AK. W tym czasie 
ciotka i wujek mieszkający obok 
Rawy Ruskiej we wsi ukraińskiej, 
gdzie pracowali jako nauczyciele, 
zostali napadnięci przez członków 
bandytów  i tylko błyskawiczna 
ucieczka na strych budynku ura-
towała im życie. Natomiast moja 
babka, która  w tym czasie prze-
bywała  u nich, pod wrażeniem 
tych przeżyć dostała ataku serca  
i po kilku dniach zmarła. Po jej 
pogrzebie cała ta rodzina przenio-
sła się do Przemyśla,  a wujek po 
zakończeniu działań wojennych, 
jako starszy oficer wojskowy, na 
stałe osiedlił się w Warszawie. 
We Lwowie również wzmogły się 
starcia pomiędzy oddziałami UPA 
i AK. Niemcy starali się tego nie 
zauważać, licząc na to, że wrogie 
ugrupowania same się zlikwidują 
bez ich interwencji. O tych wyda-
rzeniach mieliśmy bezpośrednie 
relacje od wujka-lekarza, pracują-
cego  w szpitalach lwowskich, któ-
ry operował niejednokrotnie po-
szkodowanych w takich starciach. 
W chwilach wolnych od handlu 
brałem udział  w burzliwym życiu 
grupy lwowskich baciarów, któ-
ra prowadziła regularną wojnę na 
kije  i kamienie  z podobną grupą 
młodzieży ukraińskiej. Były to 
normalne bitwy,  z których nieraz 
wracałem  z rozbitą głową. Naj-
częściej terenem tych walk był 
obszar kościoła Marii Magdaleny  
i Park Kościuszki. Grupa nasza 
miała również poważniejsze za-
dania, polegające na dostarczaniu 

korespondencji od osób uwięzio-
nych  w więzieniu Łąckiego ich 
rodzinom, całymi dniami okupu-
jącym skwer przed kościołem. Za 
skwerem można było swobodnie 
obserwować budynek więzienny. 
Gmach usytuowany był przy ulicy 
Leona Sapiehy, stanowiącej teren 
naszych zabaw. Okna więzienne 
zabezpieczono drewnianymi za-
słonami, spoza których areszto-
wani przerzucali czasem informa-
cje dla swoich bliskich (na kartce 
przywiązanej do kawałka muru). 
Korespondencja ta trafiała nie-
kiedy na drugą stronę ulicy, gdzie 
znajdowały się posterunki żandar-
merii niemieckiej. Tu  zaczynała 
się nasza rola. Polegała ona na 
tym, aby dostać się  w wyznaczone 
miejsce  i zdobyć kartkę. Pomy-
słów było wiele. Najczęściej uda-
waliśmy się na sąsiedni przystanek 
tramwajowy, siadaliśmy na zde-
rzaku (tak często jeździły urwisy 
lwowskie)  i zeskakując  w odpo-
wiednim miejscu przechwytywali-
śmy informację. Następnie dostar-
czaliśmy ją kobietom oczekującym 
na skwerku (bo najczęściej były to 
kobiety). Za to otrzymywaliśmy 
słodycze  i wdzięczność. W mu-
rach tego więzienia  w czasie wal-
ko Lwów znaleziono wiele ciał za-
mordowanych więźniów. Podczas 
walk  o Lwów, które trwały prawie 
tydzień, wzmogła się działalność 
oddziałów Armii Krajowej. Gdy 
ustały nieco działania wojenne,  
w rejonie mojego zamieszkania  z 
grupą rówieśników wyszedłem na 
miasto, żeby spenetrować ponie-
mieckie urzędy  i wyszabrować 
co się da. Wtedy byłem naocznym 
świadkiem akcji polskiego patro-
lu, który wychodząc zza rogu uli-
cy Sykstuskiej zatrzymał trzech 
mężczyzn idących przed nami. Po 
wylegitymowaniu okazało się, że 
jeden  z nich posiadał broń i do-
kumenty ukraińskie. Tego męż-
czyznę dowódca patrolu rozkazał 
rozstrzelać, co wykonano natych-
miast. Zwłoki trzymano przez 
jakiś czas  w sąsiedniej bramie 
(bo tam mieszkał),  a następnie 
pochowano go na skwerze obok 

kościoła. Po zakończeniu działań 
wojennych władze sowieckie, szu-
kając prawdopodobnie pretekstu 
do wprowadzenia restrykcji prze-
ciwko AK, stwierdziły, że zabitym 
był szef wywiadu radzieckiego na 
teren całego rejonu. Po ekshumacji 
urządziły mu wspaniały pogrzeb, a 
jego pomnik do dzisiaj widnieje na 
tym skwerze. Od tego momentu 
zaczęły się masowe aresztowa-
nia wśród działaczy AK i znikły 
z okien polskie sztandary. (…) 
W dniu 8 maja 1945 roku,  w go-
dzinach wieczornych, zostaliśmy 
obudzeni kanonadą broni palnej. 
Pod naszym oknem, wychodzą-
cym na ulicę Szaszkiewicza,  z ka-
rabinu maszynowego ustawionego 
na samochodowej platformie, żoł-
nierz sowiecki kierował  w niebo 
całe serie amunicji. W ten sposób 
czerwonoarmiści zareagowali na 
informację o zakończeniu dzia-
łań wojennych. Gdy wyszliśmy z 
braćmi na dach kamienicy,  zoba-
czyliśmy cały Lwów  w tysiącach 
świetlnych pocisków  i rakiet. 
Rano po całym mieście chodziło 
się po warstwie łusek. W tym cza-
sie nasiliła się agitacja zmuszania 
Polaków do opuszczenia Lwowa. 
Obiecywano lepsze  życie na Zie-
miach Zachodnich. Nie wierząc  w 
trwałość postanowień jałtańskich 
zwlekaliśmy  z wyjazdem aż do 
momentu, gdy postawiono nas  w 
sytuacji:  „albo wyjeżdżacie albo 
przyjmujecie obywatelstwo ra-
dzieckie”. Wobec takiej alternaty-
wy  w listopadzie 1945 roku trans-
portem  „nauczycielskim”, który 
był  jednym  z ostatnich, opuści-
liśmy Lwów. Mieliśmy do dys-
pozycji pół wagonu towarowego 
dla całej rodziny. Pozostawiliśmy 
dobrze umeblowane, czteropoko-
jowe mieszkanie, za które podob-
no ojciec otrzymał jakieś grosze 
od oficerskiej rodziny sowieckiej 
wprowadzającej się na nasze miej-
sce.
Fragment: Jan Kazimierz Kro-
gulski „Życie na kresach” Moje 
wojenne dzieciństwo, Tom 12    
Wydała:  Fundacja Moje Wojenne 
Dzieciństwo, 2003

Na  „Krakusach”  we Lwowie
Jan Kazimierz Krogulski
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Wyjście z  I okrążenia oddzia-
łów 27 WDP AK i ich przejście 
do lasów szackich nie było ta-
jemnicą dla Niemców. Dywizja 
znalazła się na bezpośrednim 
zapleczu frontu między pierw-
szą linią obrony niemieckiej 
przebiegającą od Wyżwy No-
wej, wzdłuż rzeki  Wyżewka do 
Ratna i dalej wzdłuż Prypeci, a 
drugą linią biegnącą od Szacka 
przez miejscowości: Piszcza, 
Ołtusz do Małoryty. Obecność 
dużej jednostki partyzanckiej 
w tym rejonie, liczącej prawie 
4000 ludzi, nie była wygodna 
dla Niemców.

3 maja
 - do rejonu rozmieszczenia 
dywizji przybyło zgrupowanie 
partyzantki sowieckiej płk. Iwa-
nowa liczące pięć szwadronów 
kawalerii.

5 maja
 - o  świcie placówka wysta-
wiona z 1 kompanii III/50 pp 
na skrzyżowaniu dróg Mielniki 
- Huta i futory Choromy - Miel-
niki została zaatakowana przez 
oddział węgierski z kierunku 
Mielnik. Pod naporem liczniej-
szego przeciwnika, placówka 
ostrzeliwując wycofała się w 
głąb lasu. Na pomoc cofającej 
się placówce pośpieszyła resz-
ta 1 kompanii, która  śmiałym 
natarciem powstrzymała Wę-
grów i wyparła ich na rozległą 
polanę. Do walki włączyła się2 
kompania III/50 pp, zaskakując 
zmasowanym ogniem oddział 
węgierski. Zdecydowany atak 
na pozycje Węgrów doprowa-
dził do całkowitego rozbicia i 
rozproszenia  przeciwnika. Zdo-
byto 2 c.km, kilka r.km, moź-
dzierz 50 mm, kbk, amunicję 
do broni węgierskiej. Nowy od-
dział wojsk węgierskich, wspar-
ty 5 czołgami niemieckimi, 
wdarł się w ugrupowanie III/50 
pp.  żołnierze, biorący udział w 
poprzednim boju, zaskoczeni i 
rozproszeni po zaroślach, wyco-
fali się na bagna w kierunku pół-
nocno - wschodnim. Przeciwnik 
bez przeszkód posuwał się w 
głąb lasu i niespodziewanie wy-
szedł na obozowisko I/43 pp. 
Pod gęstym ogniem broni strze-
leckiej i czołgów batalion zajął 
stanowiska obronne wzdłuż to-
rowiska kolejki wąskotorowej. 
Na prawo od drogi wiodącej z 
Mielnik zajęła stanowiska kom-
pania z dawnego II/50 pp „Ja-
strzębia” (podporządkowana 
czasowo „Kordowi”), na lewo 
od niej – 1 kompania I/43 pp. 
W zaciętej walce uszkodzono i 
unieruchomiono jeden z ataku-
jących czołgów. Pod naporem 

piechoty węgierskiej, wspiera-
nej pozostałymi czterema czoł-
gami, batalion  wycofał się w  
stronę  ściany lasu, na wschód 
od kolejki wąskotorowej. Prze-
ciwnik zrezygnował z dalszego 
natarcia, nie poszedł dalej  za 
polskim batalionem. Pod wie-
czór oddziały węgierskie i nie-
mieckie wycofały się do Miel-
nik i Szacka. Straty przeciwnika 
wyniosły: 72 zabitych i 18 wzię-
tych do niewoli. Straty własne - 
10 zabitych i 8 rannych.

6 maja
 - dokonano przegrupowania 
oddziałów dywizji w głąb lasów 
szackich. Dowództwo dywizji 
z I/45 pp, kompanią saperów i 
kompanią łączności przeszło 
na cypel lasu w północno - za-
chodniej części Uroczyska Za-
chatyn (na wysokości 3 km na 
wschód od miejscowości Szu-
my i Podszumy). I/23 pp i II/24 
pp ze zgrupowania „Osnowa” 
zajęły rejon na wschód od do-
wództwa dywizji na Uroczysku 
Mieszczaków - Bród (4 km na 
zachód od miejscowości Tur-
kowo). Bataliony zgrupowania 
„Gromada”: I/50  pp, III/50 
pp, I/43 pp i II/43 pp rozmie-
ściły się w obszarze leśnym na 
wschód od Uroczyska Zawali-
ny i na południe od Uroczyska 
Tarabowiszcze. Zgrupowanie 
płk. Iwanowa zasadnicze  swo-
je siły rozmieściło na Uroczy-
sku Zawaliny ubezpieczając się 
od południa, a jeden szwadron 
zajął stanowiska w pobliżu do-
wództwa dywizji. Zgrupowanie 
partyzantki sowieckiej „Buj-
nowa” obsadziło rejon chutoru 
Otdalejki z kierunkiem obrony 
na Uroczysko  Długi Las, leśni-
czówkę Hutę i  Zaświaty. Rejon, 
do którego przegrupowały się 
oddziały dywizji, był dogodny 
do obrony. Na północy rozległe 
Błoto Horodziatyna zabezpie-
czało od niespodziewanego ata-
ku przeciwnika z tego kierunku. 
Od strony Huty Ratneńskiej 
ubezpieczało zgrupowanie„ 
Osnowa”. Między zgrupowa-
niem „Osnowa” a zgrupowa-
niem :Bujnowa” rozciągało się 
Błoto Zachwoinowo, trudne do 
przebycia w okresie roztopów 
wiosennych. Kierunek połu-
dniowy zamykało zgrupowanie 
płk. Iwanowa oraz II/43 pp. Na 
zachód od rejonu rozmieszcze-
nia dywizji rozciągał się teren 
bagnisty oraz kanał biegnący od 
jeziora Lucemierz do Błot Ho-
rodziatyna. Jedyny możliwy do 
przebycia kierunek wzdłuŜdrogi 
prowadzącej z Mielnik przez 
Choromy do Huty Ratneńskiej, 
zamykał I/50 pp

10 maja
 - dowódca zgrupowania „Gro-
mada” wydał rozkaz bojowy, 
w którym postawił zadania po-
szczególnym batalionom, wyni-
kające z decyzji podjętej przez 
dowódcę dywizji.  I/50 pp „So-
koła” otrzymał rozkaz zajęcia 
i oczyszczenia lasów na połu-
dnie od miejscowości Butmer, 
przejścia po dawnej trasie prze-
marszu do rejonu lasów smo-
larskich, a następnie rozpoznać 
kierunek  Wyżwa - Maciejów 
celem ustalenia sytuacji fronto-
wej oraz możliwości ewentual-
nego przejścia oddziałów za li-
nię frontu. Realizując powyższe 
zadanie batalion miał utrzymy-
wać łączność z mjr. „Kowalem” 
oraz I/43 pp „Korda” wykonu-
jącym zadania w sąsiedztwie. 
Batalion miał nie wdawać się w 
walkę, a w przypadku silnego 
natarcia nieprzyjaciela – wyco-
fać się w kierunku północnym, 
na swoje dawne miejsce posto-
ju. Termin wymarszu batalio-
nu 10-11 maja 1944 r. I/43 pp 
„Korda” z 2 kompanią II/50 pp 
„Jastrzębia” otrzymał następu-
jące zadanie: po rozpoznaniu 
przez I/50 pp lasów na południu 
od Butmeru, przesuwać się w 
pobliżu I/50 pp „Sokoła” i wy-
konać skok do lasów w rejonie 
miejscowości Smolary Rogowe 
w celu rozpoznania kierunku 
północno-zachodniego, obej-
mując rozpoznaniem miejsco-
wości: Smolary Stoleńskie, 
Smolary  Świtaskie, Holadyn, 
Budniki, Grochowiska, Opalin, 
Huszcza. Następnie rozpoznać 
kierunek południowy, połu-
dniowo-zachodni i południowo- 
wschodni z miejscowościami: 
Luboml, Jagodzin, Rymacze, 
Bereźce, Zamłynie, nawiązać 
łączność z tamtejszymi bazami 
i konspiracją oraz z oddziała-
mi dywizji, które pozostały w 
lasach zamłyńskich. Batalion 
miał także przygotować trasę 
przemarszu oddziałów dywizji 
do rejonu lasów zamłyńskich, 
zapewniając przewodników na 
trzech lub więcej marszrutach. 
Wymarsz batalionu na wyko-
nanie zadania- po otrzymaniu 
danych z rozpoznania I/50 pp. 
III/50 pp oraz II/43 pp miały 
pozostać w dotychczasowych 
rejonach w lasach szackich, w 
gotowości do wymarszu za trzy 
- cztery dni.

10 maja
  (wieczorem )- I/50 pp „So-
koła” wyruszył z lasów szac-
kich i w nocy z 10 na 11maja 
osiągnął północny skraj lasów 
kruszynieckich w rejonie koty  
165 i skrzyżowania drogi le-

śnej z kolejką wąskotorową(6 
km na południe od miejsco-
wości Butmer). Z tego rejonu 
dowódca wysłał trzy patrole 
rozpoznawcze: do lasów smo-
larskich, na południe do rejonu 
Nudyże-Mielniki i w kierunku 
na Sukacze, Stara Huta. Ma-
szerujac całością sił w kierunku 
południowym batalion natknął 
się we wsi Kryszyniec na silny 
oddział niemiecki. Dysponu-
jąc znaczna przewaga ogniową 
Niemcy nie dali się wyrzucić 
ze wsi. Po gwałtownej wymia-
nie ognia batalion pod napo-
rem nieprzyjaciela wycofał się 
wzdłuż drogi leśnej, biegnącej z 
miejscowości  Nudyże-Mielniki 
na północ, na skraj lasu w rejo-
nie koty 163, gdzie zorganizo-
wał obronę. Na pozycje obron-
ne batalionu, z Lubochin przez 
Dubańsk wyszło nowe natarcie 
przeciwnika wspierane dwoma 
czołgami. Po całodziennej wal-
ce batalion wycofał się na pół-
noc w głąb lasu, gdzie zajął sta-
nowiska obronne. Niemcy nie 
atakowali nowych pozycji bata-
lionu i o zmroku wycofali się do 
swoich garnizonów Wzmożony 
ruch jednostek niemieckich i 
węgierskich  świadczył o po-
stępującej koncentracji sił nie-
przyjaciela w tym obszarze. W 
tej sytuacji I/50 pp wycofał się 
na północ i 13 maja powrócił do 
lasów szackich.

12 maja
 - dowódca  dywizji mjr Sztum-
berk- Rychter „Żegota” wysłał 
patrol rozpoznawczy w kierun-
ku północno - wschodnim, w 
celu  obserwacji ruchu Niemców 
na szosie Kowel, Ratno, Brześć. 
Patrolem dowodził por. Marek 
Szymański „Czarny” z war-
szawskiej kompanii saperów, a 
w skład patrolu wchodził pluton 
piechoty, sekcja zwiadowców i 
drużyna  Żandarmerii. Po wy-
konaniu zadania patrol 15 maja 
wrócił do bazy, nie stwierdzając 
wzmożonego ruchu wojsk nie-
przyjaciela.

13 maja
- Patrol pod dowództwem por. 
Stanisława Kędzielawy „Kani” 
wyruszył w kierunku pobliskiej 
miejscowości Mielniki i rozrzu-
conych w terenie chutorów. Plo-
nem całonocnej wyprawy było 
zarekwirowanie kilku owiec  i 
baranów, trochę kiszonej kapu-
sty i kilka bochenków chleba, 
za co zapłacono gospodarzom 
dolarami

14 maja 
- dowódca zgrupowania „Gro-
mada” wysłał  w kierunku połu-

dniowo - zachodnim wzmocnio-
ny patrol w sile plutonu z I/43 
pp „Korda” pod dowództwem 
ppor. Tadeusza Swędrowskiego 
ps. „Błyskawica”, „Litawor”, 
z zadaniem rozpoznania tra-
sy przemarszu do rejonu lasów 
zamłyńskich, jak również sied-
mioosobowy patrol składający 
się z ochotników 2 kompanii 
I/50 pp do rejonu lasów smo-
larskich. W drodze powrotnej  
„Błyskawica” wpadł w zasadz-
kę szwadronu własowców w re-
jonie wsi Kruszyniec, ale dzięki 
przytomności dowódcy patrolu, 
oddział wyszedł z tego zwy-
cięsko. Błyskawiczny atak na 
skrzydło szwadronu własowców 
miał powodzenie. Nieprzyjaciel 
poniósł dotkliwe straty wyno-
szące 10 zabitych, 4 wziętych 
do niewoli, a reszta uległa roz-
proszeniu. Zdobyto 1 ckm i 1 
moździerz.

17 maja 
 - doszło do potyczki w czasie 
której zdobyto ckm i kilkanaście 
kb, kilkanaście tysięcy amunicji 
węgierskiej i rosyjskiej, amu-
nicję do granatnika, 6 wozów 
taboru

18 maja
- dowódca dywizji polecił  por. 
Zygmuntowi Górce-Grabow-
skiemu „Zającowi” podjęcie ko-
lejnej próby zdobycia  żywno-
ści, tym razem w zajętej przez 
Niemców Hucie Ratneńskiej. Z  
żołnierzy 1 kompanii I/23 pp 
oraz 2 kompanii I/24 pp zorga-
nizowano grupę uderzeniową. 
Nocny atak na załogę niemiecką 
znajdującą się w zabudowaniach 
położonych na skraju miejsco-
wości był całkowitym zasko-
czeniem, ale zamiast żywności 
zdobyto, ckm, 2 moździerze, 2 
rkm, kb. Straty to 2 zabitych, 
w tym jeden oficer, 8 rannych. 
Tego samego dnia Niemcy ata-
kowali także stanowiska obron-
ne oddziałów płk. Iwanowa, a z 
rejonu Huty Ratneńskiej - od-
działy płk. Bujnowa. 

19 maja
 -  przygotowanie stanowisk 
obronnych i działaniu nielicz-
nych patroli rozpoznawczych z 
obu stron.

21 maja
 - , Wyjście z II okrążenia. 
Ruszyło niemieckie natarcie 
wspierane czołgami i ogniem 
artylerii na lasy szackie jedno-
cześnie z kilku kierunków W 
wyniku przeprowadzonej ope-
racji, w której zaangażowano 
znaczne siły piechoty, artylerii, 
czołgów i lotnictwa Niemcy ze-

Maj 1944 r. w kalendarium 
działań 27 WDP AK
Redakcja
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pchnęli oddziały 27 WDP AK i 
oddziały sowieckie płk. Iwano-
wa do północnej części lasów 
na obszar o powierzchni około 4 
km kw  Z siły niemieckiego ude-
rzenia oraz przebiegu dotych-
czasowych walk wynikało nie-
zbicie,  że następny dzień może 
przynieść nieuchronną zagładę. 
Ponieważ nie było zezwolenia 
na opuszczenie Wołynia, po-
stanowiono przejść za front na 
stronę sowiecką, skąd miało 
nastąpić sforsowanie Prypeci. 
Dywizja miała przebijać się w 
trzech kolumnach :. Pierwszą 
z nich stanowiła kolumna szta-
bowa, którą dowodził mjr „Że-
gota”, składająca sięz I/45 pp, 
kompanii łączności oraz podod-
działów pomocniczych. Druga  
kolumna pod dowództwem mjr. 
„Kowala” wchodziły: I/50 pp, 
III/50 pp, I/43 pp, II/43 pp oraz 
pododdziały pomocnicze. Trze-
cia kolumna pod dowództwem 
kpt.„Gardy” tworzyły: I/23 pp, 
I/24 pp, pododdziały pomocni-
cze oraz sowiecki oddział party-
zancki kpt. Ormianina.

21 na 22 maja 
-oddziały 27 WDP AK wyszły 
poza pierścień okrążenia, poko-
nując rozległe bagna nieobsa-
dzone przez nieprzyjaciela.

22 maja
 -   Kolumna sztabowa mjr. 
„Żegoty” osiągnęła piaszczysty 
brzeg w pobliżu wsi Podszu-
my. Kolumna dowodzona przez 
mjr. „Kowala” doszła lasem do 
bagiennego rozlewiska  Bło-
to Horodziatyna i skierowała 
się wzdłuż bagien w kierunku 
północno- wschodnim. Była to 
najliczniejsza kolumna spośród 
trzech kolumn dywizji. Zaalar-
mowało to Niemców. Jednak  
ogień niemiecki nie był celny. 
Po kilkugodzinnym marszu ko-
lumna weszła na pokrytą gęsty-
mi zaroślami wyspę w pobliżu 
wsi Perowy. Kolumna kpt. „Gar-
dy” o świcie 22 maja weszła w 
kompleks lasów Zabłockich. W 
ten sposób dywizja wyrwała się 
z drugiego okrążenia.

23 maja 
– kolumna sztabowa po otrzy-
maniu rozkazu  od Komendan-
ta Głównego AK podjęła dal-
szy marsz, ale  już kierując się 
na zachód. Niestety, pozostałe 
dwie kolumny nie udało się za-

wrócić. Wysłane do nich patrole 
konne nie zdołały je odszukać 
wśród bagnistych lasów pole-
skich.

24 maja
 - na zbiórce wszystkich podod-
działów wchodzących w skład 
kolumny sztabowej, podano do 
wiadomości,  że oddział masze-
ruje za Bug.

26 maja 
–  Kolumna  sztabowa ruszyła 
forsownym marszem w kierunku 
Bugu. Przy przechodzeniu toru 
kolejowego Brześć- Włodawa 
w rejonie Dubicy natknięto się 
na oddział niemiecki. Doszło do 
potyczki w czasie której uciekli 
przewodnicy dlatego  wycofano 
się przez Dubicę do pobliskiego 
lasu. Skąd podjęto w następ-
nych dniach następne nieudane 
próby przeprawy przez Bóg. 
Tego dnia zgrupowanie kpt.  
„Gardy” osiągnęło rejon wsi 
Horyca. Po kilku godzinach do 
pobliskiej wsi Borysówka przy-
było zgrupowanie mjr. „Kowa-

la”. O zmroku  za patrolem wy-
ruszyła kolumna kpt. „Gardy”, 
którą prowadził przewodnik z 
oddziału sowieckiego. Zgrupo-
wanie mjr. „Kowala” pozostało 
w rejonie Jaźwińca i miało wy-
ruszyć w kierunku Prypeci na-
stępnej nocy.

27 maja 
( o świcie) -  Przeprawa przez 
Prypeć. W ciszy minięto bun-
kry i oddział wyszedł na roz-
ległą Łąkę pociętą rowami me-
lioracyjnymi oraz przegrodzoną 
zasiekami, oddzielającymi bun-
kry i okopy niemieckie od lustra 
wody. W momencie, kiedy  żoł-
nierze pokonywali przeszkody 
na drodze do rzeki, Niemcy nie-
spodziewanie otworzyli z tyłu i 
boków gwałtowny ogień z broni 
maszynowej oraz moździerzy i 
artylerii. Gdy  żołnierze dotarli 
do Prypeci, z drugiego brzegu 
od strony pozycji wojsk sowiec-
kich, odezwały się serie z broni 
maszynowej. Strona sowiecka, 
nie uprzedzona o przejściu od-
działów polskich, widząc inten-

sywny ruch na swoim przedpo-
lu, otworzyła ogień. Podczas 
przejścia przez Prypeć oddział 
kpt. „Gardy” poniósł duże stra-
ty wynoszące około 40 % stanu. 
Nad Prypecią zginęło około 120 
ludzi, rany odniosło 114 żołnie-
rzy.

28 maja
 -  mjr. „Kowala”, dowiedział 
się o tragedii oddziału kpt. 
„Gardy” i odstąpił od zamiaru 
przebijania się przez linię frontu 
na Prypeci i postanowił przejść 
do kompleksu leśnego Puszczy 
Białowieskiej
29 maja - oddział z mjr. „Żego-
tą” bez przeszkód przekroczył 
Bug w rejonie Durycze i podjął 
długi marsz do rejonu wsi Ma-
rianka na wysokości Włodawy.

31 maja na 1 czerwca 
– w rejonie wsi Charsy podję-
ła nieudaną  próbę przeprawy 
druga część kolumny sztabowej  
pod dowództwem por. Zołociń-
skiego „Piotra”. Oddział wyco-
fał się i przeszedł do wsi Huta, 

gdzie spotkał duży  oddział par-
tyzantki sowieckiej ze zgrupo-
wania płk. Iwanowa.

31 maja – Oddział mjr. „Ko-
wala” osiągnął las na wschód 
od rzeki Rita w rejonie miej-
scowości Antonowo, gdzie za-
rządzono odpoczynek i prowa-
dzono intensywne rozpoznanie 
możliwości przejścia przez 
Muchawiec. Okazało się, że 
bez sprzętu przeprawowego jest  
to niemożliwe. Wobec takie-
go stanu rzeczy postanowiono 
skierować się na południe i tam 
szukać kontaktu z dowództwem 
dywizji lub sąsiednim lubelskim 
Okręgiem AK.

Źródła: Władysław Filar: „ 
Działania 27 Wołyńskiej Dywi-
zji Piechoty Armii  Krajowej”
Józef Turowski; „Pożoga Walki 
27 Wołyńskiej Dywizji AK”

/ Wobec konieczności przejścia 27. WDP AK na zachodni brzeg Bugu równie niezbędna okazała się kompania przeprawowa dywizji, która przygotowała dziesiątki przepraw przez 
mniejsze i większe rzeki Wołynia, Polesia i Lubelszczyzny, ze zb. Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyń 

Polub nas na Facebook Na facebookowej tożsamości 
Kresowego Serwisu informacyj-
nego można komentować treść 
zamieszczanych w KSI publi-
kacji. 

https://www.facebook.com/pa-
ges/Kresowy-Serwis-Informa-
cyjny/289874061080081 

Z dnia na dzień przybywają 
nowe polubienia więc i Ciebie 
nie może tam zabraknąć. 

https://www.facebook.com/pages/Kresowy-Serwis-Informacyjny/289874061080081
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Poniedziałkowy ranek 22 maja po-
witał nas  wspaniałym słońcem… 
któż mógł przypuszczać, że ten 
dzień będzie dniem końca bytu 
polskiego w Brzezinach, wspomi-
nają po 70 latach, ci mieszkańcy 
którym udało się uratować z rąk 
ukraińskich siepaczy. Wczesnym 
rankiem niosąca do zlewni mleko, 
dziewczyna nazwiskiem Petruś 
Maria (z rodziny ukraińsko-pol-
skiej) z Kopaniny, zaalarmowała 
wszystkich krzykiem, że w Kopa-
ninie już mordują. Zanim  ktokol-
wiek ruszył do ucieczki już bandy 
UPA  okrążyły Brzeziny.
Sporo zdążyło dopaść łan zbóż i 
w nich się ukryć, Ukraińcy jed-
nak  po jakimś czasie zaczęli pola 
przeczesywać, szukając ukrywają-
cych się uciekinierów. Tym razem 
mordowano wszystkich Polaków, 
inaczej jak w Hucie Szczerzeckiej, 
czy Hucisku, gdzie pozostawiono 
przy życiu kobiety i dzieci.  

Kazimierza Kuc  (ur.1929 r.)  
wspomina: Od jakiegoś czasu 
namawialiśmy (ja z moimi brać-
mi Stanisławem-ur. 12.01.1922 i 
Szczepanem ur.05.02.1925) na-
szego Ojca Michała, mającego 
wówczas 57 lat , aby zostawić 
nasze gospodarstwo pod opieką 
sąsiadki, starszej Ukrainki Dmy-
trenko Lunie i uciekać gdzieś hen 
pod Lwów, a może i do samego 
Lwowa. Ojciec nie chciał o tym 
słyszeć (tłumacząc, że starych 
drzew się nie przesadza), więc my 
z braćmi udaliśmy się do Lwowa 
i zamieszkaliśmy na Kozielnikach 
(przedmieście Lwowa) u koleja-
rza nazwiskiem Pudełko, który 
pochodził z Brzezin, a który był 
zawiadowcą na tym przystanku 
kolejowym. Dał on nam do spania 
komórkę i dzieliliśmy ją wespół ze 
szczurami. Lecz czuliśmy się tam 
bezpiecznie. Niestety, nie mógł 
nam zaoferować chleba, który był 
wówczas ściśle reglamentowany 
kartkami. W takiej sytuacji zawsze 
w sobotę, lub w  niedzielę jecha-
liśmy pociągiem do Wybranówki, 
a stamtąd ścieżką do domu, gdzie 
Mama Maria zawsze w końcu ty-
godnia piekła chleb i zabieraliśmy 
go tyle, aby starczyło nam na cały 
tydzień. Oczywiście szumnie po-
wiedziane – jechaliśmy pociągiem 
– jest grubą przesadą. No, bo skąd 
mielibyśmy mieć pieniądze na 
bilet? Wskakiwało się do pocią-
gów towarowych i jechało się na 
gapę. I tak było w dniu 20 maja 
1944 roku (sobota), kiedy wyjazd 
po chleb do domu przypadł mnie. 
Przyszedłem na dworzec pod wie-
czór, a na torach w kierunku Sta-
nisławowa stał pociąg wiozący 
niemieckie czołgi. Zorientowałem 

się, że niebawem ruszy. Pan Pu-
dełko, u którego mieszkaliśmy, a 
który miał akurat dyżur na stacyj-
ce, ostrzegł mnie , abym nie chciał 
czasami skakać do tego pociągu, 
gdyż jest on strzeżony dwoma 
budkami z wartownikami i mnie 
zastrzelą. Lecz jak zauważyłem , 
że wartownicy wskoczyli do swo-
ich budek i pociąg ruszył, to zro-
biłem szusa i szybko znalazłem się 
pod jednym z czołgów. A ponieważ 
już była szarówka, to nikt tego nie 
zauważył. W Wybranówce wysko-
czyłem i za godzinkę byłem w cha-
łupie. Niestety Mama oświadczyła 
mi, że muszę na chleb poczekać 
do poniedziałku, gdyż nie zdążyła 
go upiec. I w ten sposób, mimo, 
iż uciekliśmy przed napadem pod 
Lwów, to poprzez ten przypadek 
- na niego trafiłem. Gdy usłysze-
liśmy krzyk Marysi Petruś, ostrze-
gający o napadzie, a który zbiegł 
się z hukiem strzałów, każdy biegł 
w swoją stronę, nie patrząc na in-
nych. Ja nie wiem jakim cudem, 
lecz momentalnie znalazłem się 
w łanie  żyta należącego do ukra-
ińskiego sąsiada. Po paru godzi-
nach, słysząc wokół strzały, wrza-
ski i czując cały czas dym i ogień, 
usłyszałem i wyczułem, że Ukraiń-
cy przeczesują łany zbóż, szukając 
ukrywających się tam ludzi. Nie 
było rady, zerwałem się i zacząłem 
biec w stronę drogi, przeskoczy-
łem ją i już razem z trzema innymi 
poleciałem w stronę tzw. deberki , 
za cmentarzem parafialnym. Były 
to takie małe kotlinki z dołami.  
Po drodze strzelało do nas trzech, 
lecz jakoś Bóg mnie ochronił. 
Wskoczyłem w dół, przykryłem się 
chaszczami, mając obserwację na 
ścieżkę, którą chodziło się do Wy-
branówki. Gdy wskakiwałem do 
dołu, to widziałem stojących za 
drzewami Ukraińców z obstawy 
wsi, z bronią w rękach. Po jakimś 
czasie, już jakoś pod wieczór, kie-
dy następowała cisza, zauważyłem 
idącego ścieżką Pana Petrusa z 
Kopaniny, prowadzącego córkę 
Marysię, tę właśnie, która rannym 
krzykiem zaalarmowała Brzezi-
ny o napadzie, a która w trzecim 
transporcie deportowanych trafiła 
z rodziną do Jaworzyny Śląskiej. 
Odważyłem się i podszedłem do 
nich, prosząc o pomoc. Pan Pe-
truś powiedział, abym szedł z nimi 
na dworzec na wieczorny pociąg, 
gdyż on odprowadza Marysię, 
aby pojechała do Lwowa, bo też 
nie jest pewny jej losu, jako, że 
jego żona była Polką. Powiedział 
mi, że w razie czego jestem niby 
jego synem i tak mi nic nie zrobią. 
Lecz nikt nas już nie zatrzymywał 
i tak doszliśmy do Wybranówki, 
skąd odjechaliśmy w kierunku 

Lwowa…  Nazajutrz 
dowiedziałem się, że 
mojego Ojca Micha-
ła zastrzelono przy 
potoku młyńskim, w 
którym leżał dwa dni, 
po czym ogołocone-
go z kożucha i butów. 
Ukraińcy zakopali 
nieopodal na brzegu.  
W ogóle to Ukraiń-
cy, bojąc się zarazy, 
po dwóch dniach, 
wszystkich zamordo-
wanych zagrzebali 
w miejscach, gdzie 
zostali zabici. Wiele 
zatem ciał użyźniło 
tamtejsza glebę, zaś 
ich kości tkwią tam do 
dzisiaj, porozrzucane 
na brzezińskiej ziemi. 
A ciał tych w sumie 
doliczono się aż 145 . 
!!!  Moja Matka Maria nie miała 
szans ucieczki i została w domu. 
Gdy nadeszli Ukraińcy Matka 
wraz z Ciotką Rozalią Dmyterko   
poczęły udawać Ukrainki. I z tu-
petem do nich, co oni tutaj robią, 
czyż i je będą mordować. Oczywi-
ście w szkole uczono się ukraiń-
skiego, a że i sąsiedzi byli Ukraiń-
cami, więc ich język znały dobrze. 
Zmarkotniały, gdy kazali im mó-
wić pacierz. Pierwszą część pacie-
rza jakoś przebrnęły, lecz później 
zaczął się problem. Lecz nie zbita 
z tropu Mama zaczęła krzyczeć po 
ukraińsku do nich, że niby gdzie 
się miały nauczyć tego pacierza, 
jak od młodych lat gnali ich wciąż 
do roboty. A na dowód, mówi, idź-
my do sąsiadki Luny Dmytrenko, 
ona potwierdzi kim jesteśmy. I 
poszli do niej, która nie dość, że 
potwierdziła że są Ukrainkami, to 
jeszcze tych bandziorów wyzwała 
od najgorszych, że są morderca-
mi, bo i dzieci ukraińskie mordują. 
A było tak, że gdy zaczął się na-
pad, to wpierw zatłuczono czte-
rech chłopców, którzy paśli bydło 
i konie na łąkach. Okazało się , że 
dwóch z nich było dziećmi z ro-
dzin ukraińskich. W końcu kobie-
ty się uratowały… Dowiedziałem 
się też, że gdy rannym pociągiem 
dotarła wiadomość o napadzie do 
Lwowa, to pan Pudełko zorgani-
zował parowóz z jednym wagonem 
i ekspedycja zainteresowanych, 
razem z ks Liwickim dotarła do 
Wybranówki, lecz oczywiście nikt 
nie odważył się przeciwstawić siłą 
rozjuszonej i uzbrojonej watasze 
ukraińskiej. Na dodatek na łąkach 
wiejskich niedaleko stacji w Wy-
branówce wypoczywał i ćwiczył 
oddział Wermachtu z dowodzącym 
nimi pułkownikiem.  

Ks Liwicki, oficer rezerwy z cza-
sów I wojny światowej, zwrócił 
się do owego pułkownika z prośbą 
o wysłanie żołnierzy, celem zapo-
bieżeniu rzezi. Niestety pułkow-
nik odmówił, tłumacząc księdzu, 
że jeżeli stałaby się jakakolwiek 
krzywda w tej akcji jakiemuś 
żołnierzowi, to jego czekałby 
stryczek… (…)…I tak mordom, 
paleniom i niszczeniom nikt nie 
przeszkadzał, zaś akcja zakoń-
czyła się o zmroku. Lecz nikt z 
ukrywających się Polaków nie 
odważył się jeszcze tej nocy, kie-
dy łuny palących się Brzezin były 
widoczne hen, hen, na powrót…
Zresztą nie było już doprawdy do 
czego.. Z istniejących 56 domostw 
w Brzezinie ostało się raptem do 
dnia dzisiejszego tylko cztery, 
zamieszkałe przez rodziny ukra-
ińskie. Kościół został spalony, 
wieża nie istnieje, nie ma śladu po 
budynku plebani, ani po budynku 
tzw. organistówki ….

Ks. Franciszek Wołyniak ( peł-
niący swoją posługę w kilku pa-
rafiach diecezji lwowskiej) w 
swoich wspomnieniach napisał: 
„Zostało zamordowanych 145 
osób. Taki był dramat tego strasz-
liwego żniwa, jakiego o świcie 
dokonały bandy ukraińskich re-
zunów owego pięknego majo-
wego poranka. Sprawcami tego 
okropnego dzieła, to nie byli jacyś 
ateiści , bezbożnicy nie znający 
Bożych Przykazań, anarchiści 
czy komuniści. Ale byli to ludzie 
ochrzczeni , znający dekalog od 
dziecka. Ale niestety równocze-
śnie też to w prostej linii potom-
kowie XVII-wiecznej czerni, rezu-
nów, którzy wieszali obok siebie 
polskiego szlachcica, Żyda i psa. 
Których duchowym przywódcą był 
wtedy oteć świętobliwy excelencja 

hr. Roman Andrij Szeptyćkyj. W 
ich żyłach dotychczas płynie dużo 
krwi z okrutnych obyczajów tatar-
skich, których nabyli jak wiemy z 
historii ich pradziadowie przez 
całe wieki płacąc chanom tatar-
skim haracz. Byli oni również ich 
lennikami, dawali jasyr nawet ze 
swego narodu i z nimi chodzili na 
łupieskie wyprawy na sąsiadują-
ce państwa. Tam też nauczyli się 
palić, niszczyć i mordować. Ta 
straszliwa lekcja pozostała w du-
szy i psychice części tego narodu. 
Tych skłonności barbarzyńskich 
nie zmyła u nich ani woda chrztu 
świętego ani czasy minionych lat, 
ani humanizm, ani żadna kultura, 
która w tym czasie najbardziej 
prymitywne i dzikie narody wypro-
wadziła na wysoki piedestał cywi-
lizacyjny. Na dnie duszy znacznej 
części ukraińskiego narodu drze-
mie po dziś dzień, jak przed wie-
kami instynkt niszczenia, palenia 
i mordowania nawet najbliższych 
członków swojego i bratniego na-
rodu, czego doświadczyliśmy w la-
tach 1939-1946. Na takie zbrodnie 
mogli się zdobyć tylko Ukraińcy, 
którzy jak gdyby na ironię mie-
nią się narodem chrześcijańskim, 
żegnają się trzykrotnie i wybijają 
przed obrazami, setki pokłonów z 
których diabeł się śmieje…” 

Zródła:
http://www.postolin.pl/index.php/
andrzej-zielinski-wspomnienia-
zolnierza-czterech-rzek/ii-zy-
cie-na-kresach-pod-okupacja-
rosyjska-niemiecka-i-znowu-
rosyjska-lata-1939-1944
http://www.postolin.pl/index.php/
brynce-zagorne/dzien-22-maj-
a-1944-roku-koncem-krotkiego-
z y w o t a - p a r a f i i - i - t r a g e d i a -
mieszkancow-brzezin
       

Był to straszny dzień 
- poniedziałek, 22 maja 1944 r. 
Bogusław Szarwiło
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Władysława Białkowska z domu 
Grodzicka urodziła się 28 lipca 
1930 roku w Czernikowie, powie-
cie włodzimierskim, wojewódz-
twie wołyńskim. Po zakończeniu 
działań wojennych osiedliła się w 
Lisięcicach, w powiecie głubczyc-
kim, gdzie żyje samotnie i wspomi-
na trudne lata okupacji sowieckiej i 

niemieckiej.
     Czerników przed wojną był 
małą wsią leżącą na pograniczu 
województwa wołyńskiego i lubel-
skiego. Pola i nieliczne zabudowa-
nia oddzielała rzeka Bug, która na 
tym odcinku wiła się od Uściługa, 
gdzie czernikowscy katolicy mie-
li swoją parafię, aż do Kryłowa. 
„Gdy na Bugu było mało wody, 
to przechodziliśmy przez rzekę w 
pław, podwijając spodnie lub spód-
nicę. Chodziliśmy do Hrubieszowa 
oddalonego o parę kilometrów. By-
dło też pasaliśmy po drugiej stronie 
Buga, bo tam były nasze łąki i pa-
stwiska. Krowy przepływały, a my 
wraz z nimi trzymając je za ogon”. 
Przez wieś przechodziła linia kole-
jowa łącząca Włodzimierz z Hru-
bieszowem. „Ojciec chcąc przejść 
na drugą stronę korzystał z promu 

na Bugu, bo most był daleko”.
     Spis ludności z 1931 roku wska-
zuje, że liczba osób zamieszkują-
cych powiat włodzimierski liczyła 
ponad 150 tys. Większość narodo-
wą stanowili Ukraińcy (58,6%). 
Nieco mniej było Polaków 
(26,7%), reszta to Żydzi i Czesi. 
W samym Czernikowie mieszkało 
tylko kilka polskich rodzin. „Było 

też 2 Żydów. Jeden miał na nazwi-
sko Hanygitla, a drugiego nazywali 
Berek. Obaj tradycyjnie zajmowa-
li się handlem. Mieli swoje skle-
py spożywcze, w których można 
było kupić wiele artykułów, od 
cukierków, aż po śledzie. Był też 
prywatny sklep Słodkowskiego. 
Wieś miała cerkiew prawosławną i 
krzyż, pod który katolicy chodzili 
na majowe. Natomiast polscy ka-
tolicy chodzili na mszę do oddalo-
nego o 9 km Uściługa nazywanego 
żydowskim miasteczkiem”.
     Ojciec Władysławy Białkow-
skiej – Józef Grodzicki oraz matka 
Maria z domu Pająk (pochodziła z 
Łańcuta) utrzymywali się z pracy 
na roli. Józef brał udział w I wojnie 
światowej i był w niewoli austro-
węgierskiej. W 1922 roku wyku-
pił od księcia Janusza Franciszka 
Radziwiłła, ordynata na Ołyce, 

pole leżące w jego dobrach. Jed-
nak kwota wykupu była tak duża, 
że jeszcze przez wiele lat spłacali 
zakupioną parcelę. Po wojnie pol-
sko – bolszewickiej na Wołyniu 
zamieszkało wielu osadników (ha-
lerczyków), którzy otrzymywali 
ziemię za zasługi wojenne. Ro-
dzina sąsiadowała z posesją Marii 
Pawłowskiej, Ludwika Buczko i 
Stanisława Woźnicy. W Czerniko-
wie Grodziccy mieli piękny sad, 
w oborze trzymali krowy, w stajni 
konia, a w chlewiku świnie. Ojciec 
jako jedyny z rodziny pracował w 
cukrowni w Strzyżowie po drugiej 
stronie rzeki i dorabiał, aby wyży-
wić ubogą dziewięcioosobową ro-
dzinę, która na czas jego pracy w 
cukrowni miała za darmo cukier.
     W Czernikowie pani Władysła-
wa chodziła do szkoły powszech-
nej czteroklasowej. Opowiada, że 
przed samą wojną warunki w szko-
le nieco się poprawiły, bo nie moż-
na już było bić uczniów. Ukończy-
ła jedynie dwie klasy, gdyż dalszą 
edukację przerwał wybuch wojny. 
„Naukę w szkole prowadzono w 
zależności od sytuacji politycznej. 
Przed wojną nauczyciele uczyli w 
języku polskim, ukraińskim, potem 
po 17 września 1939 r. po rosyjsku. 
Za okupacji sowieckiej dyrekcja 
nakazała mi chodzić jeszcze raz 
do drugiej klasy, bo takie było od-
górne zarządzenie. W 1941 r. po 
napaści Niemiec na ZSRR naukę 
prowadzono po niemiecku, a po 
przejściu frontu w 1943, z powro-
tem po rosyjsku”.
     W szkole nauczycielką była Po-
lka pani Zofia Draczyńska, która 
uczyła języka polskiego oraz ukra-
ińskiego. „Do szkoły nie chodzi-
łam zimą. Na Wołyniu zimy były 
bardzo ostre. Zaspy były wielkie, 
no i nie było się w co ubrać. Lu-
dzie biedowali. W okresie letnim 
żyli z lasu, chodzili na jagody i 
grzyby. Szczęście mieli ci, którym 
udało się znaleźć pracę. Mój brat 
pracował w tartaku w Kiwercach, 
do którego chodził pieszo parę ki-
lometrów. Inni pracowali w lesie 
należącym do księcia Radziwiłła. 
Ludzie zarabiali przy cięciu drze-
wa i sadzeniu lasu”.
     O wybuchu wojny W. Białkow-
ska dowiedziała się od rodziców. 
Pamięta, że był to piękny i słonecz-
ny dzień. Zapamiętała żołnierzy 
Armii Czerwonej, którzy przyje-
chali do Czernikowa na małych 
koniach (mongołach). „Mieli takie 
spiczaste czapki z czerwoną gwiaz-
dą i na koniach siedzieli bez siodeł, 

na oklep. Przed wojną mieliśmy ra-
dio na słuchawki, z którego mogła 
skorzystać tylko jedna osoba. Po 
wejściu do wioski Sowietów brat 
musiał radio zakopać, bo baliśmy 
się represji”.
     17 września Armia Czerwona 
wkroczyła na terytorium Polski. 
Pani Władysława widziała, jak 
polscy ułani uciekali od Niemców 
w kierunku na wschód. „Rosjanie 
zabili 11 ułanów w okolicach Hru-
bieszowa. Jako dziecko patrzyłam, 
gdzie ich pochowano. Potem Pola-
cy ich wykopali i pochowali na gó-
rze pod Strzyżowem, na której stał 
krzyż. Po wojnie ich ekshumowali 
i zabrali gdzie indziej”.
     Według pani Białkowskiej w 
okolicach jej rodzinnej miejscowo-
ści w pierwszych dniach okupacji 
sowieckiej represji nie było. Po-
dobnie też było w czerwcu 1941, 
jak na Wołyń weszli Niemcy. „We 
wsi nie było ważnych osobistości. 
Mieszkali sami rolnicy. Dopiero w 
lutym 1940 roku zaczęli wywozić 

halerczyków, którzy osiedlili się na 
Wołyniu”.
     Po wkroczeniu do Polski Ar-
mii Czerwonej wszystko zostało 
podporządkowane administracji 
sowieckiej. „W Czernikowie za-
raz zrobili zebranie dla wszystkich 
mieszkańców i powiedzieli, że bę-
dziemy wywiezieni na niemieckie 
kolonie na Wołyniu, bo tu na Bugu 
będzie przebiegać pas graniczny 
zgodnie z porozumieniem zawar-
tym pomiędzy Niemcami a ZSRR. 
Domy, pola, łąki i sady będą zaora-
ne i zabronowane”. Przesiedlenia 
miały objąć rodziny polskie, ale 
tylko te, które mieszkały nad Bu-
giem. Natomiast ci, którzy mieli 
swoje domy za torami mogli być 
spokojni o swój los. Mieszkań-
cy wsi bardzo bali się, że zostaną 
wywiezieni na Syberię, gdyż w 
tym okresie wielu Polaków z po-
bliskich miejscowości było depor-
towanych w głąb ZSRR. W. Biał-
kowska pamięta, jak w lutym 1940 
roku Niemcy z Wołynia wywozili 
swoich rodaków furmankami na 
zachód. Natomiast w kwietniu 
tego samego roku z Czernikowa 
deportowano 60 rodzin 120 km na 
wschód. „Po załadowaniu nas do 
pociągu ze skromnym dobytkiem, 
jechaliśmy przez Łuck do Kiwerc, 
a następnie do Aleksandrji. Było 
tam wiele opuszczonych domów 
po wysiedlanych kolonistach nie-
mieckich”.
     W czerwcu 1941 roku Niem-
cy zerwały wszelkie układy ze 
Związkiem Sowieckim i żołnierze 
Wehrmachtu wkroczyli na teryto-
rium ZSRR. Rodzina Grodzickich 
przeniosła się dla bezpieczeństwa z 
Aleksandrji do Kiwerc. Wraz z Ar-
mią Niemiecką podążali Węgrzy, 
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Niezwykłe poszukiwania 
dziecka, które przeżyło 
wołyńską rzeź
Arkadiusz Szymczyna

/ Władysława Białkowska w mundurze listonosza w Lisięcicach.

/ Matka Maria Grodzicka z domu Pająk siedzi po prawej
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którzy należeli do koalicji państw 
osi. W domu Grodzickich kwatero-
wało dwóch Węgrów. „W innych 
domach było jeszcze siedmiu, ale 
Sowieci ich później pozabijali. Je-
dli, bawili się, śpiewali i uczyli nas 
tańczyć czardasza”.
     Latem 1941 roku front prze-
suwał się z dnia na dzień w głąb 
ZSRR. Sowieci szybko cofali się 
pozostawiając swój dobytek. Nie-
mieckie grupy zwiadowcze mocno 
zapuszczały się poza linię fron-
tu dokonując rozpoznania przed 
głównym natarciem. „Pamiętam, 
jak wkroczyli do wsi Niemcy. 
Byli niezwykle czyści, pachnący, 
ogoleni. Mieli skórzane płaszcze. 
Przyjechali sześcioma dużymi 
motocyklami z przyczepkami. Z 
tyłu zamocowane były karabiny 
maszynowe. Ja miałam wówczas 
11 lat, więc jako dziecko nie zda-
wałam sobie sprawy z tego co się 
dzieje. Biegałam z innymi dziećmi 
za motocyklami, a Niemcy dawali 
nam cukierki”. Pani Białkowska 
wspomina również niezwykłe wy-
darzenie. „Jak przyszła pierwsza 
fala Niemców to pamiętam sie-
dzieliśmy w lesie. Jeden z żołnie-
rzy sowieckich ukrył się w zbożu. 
Po chwili wychodzi z karabinem i 
rękoma do góry. Żołnierz myślał, 
że nic mu nie zrobią, a w najgor-
szym wypadku wezmą do niewoli. 
Niemcy długo rozmawiali między 
sobą co z jeńcem zrobić, aż w koń-
cu połamali jego karabin i kazali 
biec z tyłu za kolumną motocykli. 
Później jeden z nich zastrzelił go z 
pistoletu”.
     W 1943 roku sytuacja na Wo-
łyniu zmieniała się bardzo szybko. 
Ukraińcy coraz częściej dokony-
wali bezkarnie bandyckich napa-
dów, podpaleń, pobić i prowokacji 
wśród polskiej ludności cywilnej. 
Grupy banderowców wyposażone 
były w broń, siekiery, noże, bagne-

ty, łomy i inne narzędzia. Dla bez-
pieczeństwa w Aleksandrji miesz-
kańcy wsi założyli samoobronę, 
do której należał ojciec pani Wła-
dysławy oraz bracia. „Mężczyźni 
patrolowali wieś co nocy, cho-
dząc i chroniąc przestraszonych 
ludzi przed grasującymi bandami. 
Strach było wychodzić zwłaszcza 
pod wieczór. Ludzie wyjeżdżali 
do dużych miast, bo tam nacjona-
liści tak nie atakowali Polaków. Po 
wkroczeniu Niemców na Wołyń 
żołnierze rozdawali broń i jednym, 
i drugim”.
     Fala mordów jaka przeszła przez 
Wołyń nie ominęła wsi pani Biał-
kowskiej. „Jednej nocy poszliśmy 
spać w zboże. Po kilku godzinach 
widzieliśmy, jak cała Aleksandrja 
płonie. W pierwszej kolejności spa-
lono szkołę i zabudowania polskich 
gospodarzy, a po jakimś czasie nasi 
wzięli odwet na Ukraińcach. UPA 
masowo dokonywała napadów i 
pobić. Mój brat Stanisław ożenił się 
w 1936 r. w Czernikowie z Ukrain-
ką, która przeszła na katolicyzm. 
Miał z nią syna imieniem Jacek. W 
Czernikowie mieszkali wspólnie z 
jej rodzicami, też Ukraińcami. Jak 
rano przyszli banderowcy i mieli 
już mordować, to jej ojciec stanął 
w obronie mojego brata. Obaj zo-
stali zastrzeleni. Kula przeszyła 
Staszka od przodu na wylot rozry-
wając plecy. Wszystko to działo się 
na oczach 5-letniego chłopca. Jak 
chowali zabitych pod cerkwią to 
jeden z oprawców pytał drugiego, 
dlaczego tego młodego Lacha nie 
zabił. Tej nocy nacjonaliści ukra-
ińscy wymordowali 4-5 polskich 
rodzin w Czernikowie. Gdyby brat 
wiedział, że nadchodzi UPA, to 
przeszedłby za Bug i się uchronił 
przed śmiercią, a tak zginął”. O 
jego śmierci rodzina dowiedziała 
się od żołnierza, który zdyszany 
wpadł w Aleksandrji do domu i za-

wołał „Stachu Grodzicki nie żyje”. 
Matka, która napad banderowców 
przeżyła, śmiertelnie zachorowała 
na gruźlicę. W 1943 roku, podczas 
przejścia frontu, czerwonoarmiści 
Jacka zabrali w głąb ZSRR, do 
Domu Dziecka w Kazaniu, oddalo-
nego o ponad 700 km na wschód 
od Moskwy.
     Do końca wojny Grodziccy 
mieszkali w Kiwercach, aż do 
momentu, kiedy zaczęto masowo 
Polaków przesiedlać na Ziemie 
Odzyskane. „W 1945 roku, jak wy-
wozili nas z Aleksandrji to całymi 
wioskami. Do transportu ładowano 
ludzi z 3-4 miejscowości, m.in. z 
naszej wsi i z Wertepów. Najpierw 
stłoczyli wszystkich na rampie, 
a potem załadowali do wagonów 
bydlęcych i węglarek bez dachu. 
Można było zabrać ze sobą kury, 
świnie, konie, krowy oraz rzeczy 
osobiste. Zwierzęta były posegre-
gowane w osobnych wagonach. Je-
chaliśmy 3 tygodnie przez Lwów 
do Karpat w okolicach Chorzowa 
(przyjechali na Piotra i Pawła). 
Tam siedzieliśmy na torach kolejne 
3 tygodnie. Warunki były bardzo 
złe. Brakowało żywności, wody 
i sanitariatów. Na postoju kosili-
śmy zielonkę dla bydła. Z Górne-
go Śląska trafiliśmy do Głubczyc, 
skąd furmankami dowieźli nas do 
Lisięcic. Do wsi prowadziły drogi 
polne. My trafiliśmy do domu, w 
którym mieszkali Niemcy. Począt-
kowo bali się nas. Żyliśmy wspól-
nie przez całe lato, jesień i zimę. W 
1946 roku wywieźli ich na zachód. 
Po wojnie rodzice dostali gospo-
darstwo z polem 7-hektarowym. 
Według pani Białkowskiej „różnice 
pomiędzy Czernikowem, Aleksan-
drją i Lisięcicami były ogromne. 
Tam mieszkaliśmy w drewnianych 
domach krytych gontem, a tu były 
murowane”.
     Po wojnie pani Władysława przez 
15 lat szukała Jacka Grodzickiego, 
bratanka, który ocalał w 1943 r. 
podczas rzezi wołyńskiej. Historia 
jego poszukiwań jest świadectwem 
wielkiej determinacji, upartości i 
woli spełnienia rodzinnego obo-
wiązku. Po wojnie była w konsu-
lacie ZSRR w Krakowie trzy razy. 
Aż w końcu otrzymała możliwość 
widzenia się z konsulem. „Konsul 
mówi - a wy za cziem tam jedietie. 
Kazań etot gorod zakrytyj”. Było 
to miasto, gdzie kwitł przemysł 
zbrojeniowy. Robiono w fabrykach 
samoloty, czołgi i pociski. W. Biał-
kowska miała komplet dokumen-
tów Jacka z Czerwonego Krzyża, 
który szukał go w ZSRR. Pierwszy 
list przyszedł w 1946 r., a potem 
kolejne. W końcu otrzymała infor-
mację, że bratanek jest w wojsku. 
Odpowiedź do Jacka po rosyjsku 
pomagała jej napisać kobieta, która 
„wysmarowała” list do jednostki 
wojskowej. Na „pismo” czekała 
kilka lat. Po tym okresie ponowiła 
próby odszukania Jacka. Czerwony 
Krzyż z Moskwy odpowiedział jej 
w liście, że „wznawia poszukiwa-
nia”. Po kilku miesiącach znaleźli 
go w końcu w jednostce w formacji 
ochraniającej lotniska wojskowe. 
Potem Jacek opowiadał: „stanął 
przede mną przełożony i mówi, że 
ciebie rodzina w Polsce poszuku-
je”. Kazań był zamkniętym mia-

stem, dlatego Jacek nie mógł przez 
3 lata pisać listów do rodziny. „Na 
dodatek w swoich papierach na-
pisał, że urodził się w 1936 r ., a 
nie w 1938, żeby szybciej pójść do 
pracy. Pod koniec lat 50-tych  przy-
szedł list z numerem domu i nazwą 
ulicy w Kazaniu. Kolejny list napi-
sała w 1960 roku i dopiero wów-
czas Jacek jej odpisał. Pojechała 
jeszcze raz do konsulatu ZSRR w 
Krakowie, aby wytłumaczyć, że 
chce odwiedzić bratanka, który jest 
w Kazaniu. Dopiero za trzecim ra-
zem otrzymała wizę konsularną.
     Bilet z Warszawy miała wy-
kupiony prosto do Kazania. Na 
granicy mogła wymienić jedynie 
10 rubli, które i tak były śmiesz-
ną kwotą. W przedziale jechała z 
Rosjanką, która była nauczycielką 
i wracała z NRD oraz z dwoma 
żołnierzami stacjonującymi też 
w NRD. Jak przyjechali na peron 
w Moskwie to nauczycielka po-
prosiła wojskowych, aby pomogli 
kobiecie przenieść bagaże. Wów-
czas pierwszy raz jechała metrem 
na dworzec kazański, skąd miała 
pociąg do celu podróży. Jednak na 
dworcu natrafiła na kolejne trud-
ności. Patrol policji legitymując ją 
nakazał jej, aby po przepustkę po-
jechała na Plac Czerwony. Jechała 
taksówką w strachu, że zabrak-
nie jej pieniędzy. Po przyjeździe 
udała się na Kreml, gdzie dostała 
od służb specjalnych dokument 
umożliwiający jej wyjazd do Ka-
zania. W dokumencie urzędnicy 
napisali jej m.in., o której godzinie 
odchodzi pociąg i jaki jest numer 
wagonu. Kolejny raz taksówką 
przejechała na dworzec kazański. 
Po drodze wstąpiła na pocztę, aby 
wysłać telegram do Jacka, że przy-
jeżdża. Pomagał jej przechodzień, 
który w zawiadomieniu nie napisał 
jakim pociągiem, i o której przyje-
dzie do Kazania. „Jacek telegram 
dostał, ale nie wiedział, czy przy-
jadę pociągiem kazańskim, czy też 
uralskim”. Przyjechała na miejsce 
wcześnie rano, a na dworcu nie 
było żywego ducha. Poszła więc 
kolejny raz na postój taksówek, 
gdzie okazało się, że kierowcami 
są sami Tatarzy. „Byli mali, krępi, 
oczy skośne i z charakterystycz-
nymi jarmułkami na głowie, które 
są znane nie tylko w kulturze ży-
dowskiej. Nikt jednak z nich nie 
znał takiego adresu. Postanowiła 
więc zapytać pierwszą napotka-
ną kobietę, gdzie jest posterunek 
milicji. Starsza pani zdziwiła się, 

dlaczego ktoś chce dobrowolnie 
iść na milicję. W końcu jeden z 
tatarskich taksówkarzy zdecydo-
wał się zawieźć ją pod wskazany 
adres. Jechali długo, gdyż Kazań 
jest rozległym miastem, przez 
który przepływa potężna rzeka 
Wołga. Pod wskazanym adresem 
Tatar nikogo nie znalazł, więc za-
płaciła za taksówkę i została sama 
z bagażami na środku chodnika. 
Szczęśliwym trafem przechodził 
milicjant, który wskazał jej adres, 
pod którym był bratanek. Okazało 
się, że Jacek mieszkał w baraku po 
byłej fabryce części lotniczych. Jak 
weszła do mieszkania Jacek leżał 
na łóżku, a kwiaty obok. Bratanek 
był na dworcu, ale o godz. 10.00 
i czekał na pociąg kazański, a nie 
uralski. Potem były już tylko łzy 
i czułe powitanie. Okazało się, że 
przez 3 lata służył w wojsku, tam 
się ożenił z Rosjanką, która urodzi-
ła mu dwójkę dzieci. Podczas jed-
nej z dwóch wizyt (drugi raz była 
w 1971 r. wraz z siostrą Heleną) 
w Kazaniu pani Władysława trzy-
mała do chrztu w cerkwi dziecko 
Jacka.

     Kilka lat po wojnie w roku 1953, 
pani Białkowska wyszła za mąż 
za Tadeusza Grodzickiego, który 
był magazynierem w Spółdzielni 
Produkcyjnej w Lisięcicach. W tej 
samej miejscowości kontynuowa-
ła naukę, tak brutalnie przerwaną 
przez działania wojenne. W 1954 r. 
podjęła pracę na poczcie, na której 
pracowała 34 lata. „Miałam prawo 
jazdy na motocykl. Do przejścia na 
emeryturę jeździłam 3 motocykla-
mi. Codziennie robiłam po 7 km, 
rozwożąc listy i paczki po Lisięci-
cach, pegeerze oraz Bernatowie”.
     Wspomnienia z Wołynia moc-
no utkwiły w pamięci pani Wła-
dysławie – wówczas 11 letniej 
dziewczynki. Postanowiła więc po-
jechać, po wielu latach do Aleksan-
drji, która według niej mocno się 
zmieniła: „wszystko było już inne, 
pobudowano nowe domy i drogi”.
     Będąc na emeryturze postano-
wiła sobie, że będzie podróżować. 
Brała udział w pielgrzymce do Lo-
urdes i Rzymu. W maju 1990 roku 
pojechała z wycieczką na Ukrainę.
     Obecnie Władysława Białkow-
ska mieszka samotnie w Lisięci-
cach. Cieszy się dobrym zdrowiem 
i chętnie powraca myślami do lat 
spędzonych na Wołyniu.

/ Zofia i Stanisław Grodziccy z małym synem Jackiem.  Rok 1939

/ Władysława Białkowska. Lisięcice 13 maja  2013
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18 maja 1944 roku gestapowcy 
i Ukraińcy otoczyli szkołę w 
Berżnikach
Bogusław Szarwiło 
W 70 rocznicę Akcji „Burza” 
na Kresach Wschodnich II RP. 
wspominamy, że wszystko zaczę-
ło się na Wołyniu, gdzie 27 Dy-
wizja  Piechoty AK zwana póź-
niej Wołyńską, już 15 stycznia 
1944 r. rozpoczęła powszechną 
mobilizację w celu jej realizacji. 
Szukając  informacji o przebiegu  
„Burzy” w innych okręgach AK 
natknąłem się na bardzo cieka-
we informacje dotyczące okręgu 
Białostockiego .Nim jednak je 
zaprezentuję zwracam uwagę  na 
najczęściej spotykane informa-
cje: Według planów akcji „Bu-
rza” „Pełnia”  (Okręg Białostoc-
ki AK) miała odtworzyć 18. i 29. 
DP AK, nad którymi dowództwo 
objęli ostatecznie płk Jan Stencel 
oraz płk Wincenty Ściegienny. 
Rozkazami dowódcy AK z 14 
czerwca i 1 lipca 1944 roku 
Okręg Białostocki rozpoczął 
„Burzę” na Suwalszczyźnie i 
Podlasiu. 
Wcześniej oddziały partyzanckie 
dokonały szeregu akcji, szcze-
gólnie w rejonie Suwałk. Dzięki 
świetnym warunkom Okręg Bia-
łostocki mógł w pełni rozwinąć 
działalność partyzancką. Ukształ-
towanie terenu i jego zalesienie 
stwarzało znaczne możliwości w 
zakresie działań dywersyjnych 
i sabotażowych. Nieliczne od-
działy podjęły się współpracy z 
Sowietami, większa część wolała 
jednak pozostać w ukryciu, do-
myślając się finału kooperacji z 
Armią Czerwoną. Pomimo zapo-
biegawczych działań, nie udało 
się uchronić wszystkich akowców, 
gdyż sporą ilość żołnierzy Rosja-
nie rozbroili. Ci, którzy pozostali 
w konspiracji, kontynuowali wal-
kę. Część oddziałów wystąpiła 
przeciw Niemcom palącym i bu-
rzącym Białystok. W Obwodzie 
Augustów stoczono sporą ilość 
potyczek, a Polacy zdobyli broń 
potrzebną do dalszej walki. Od-
działy kpt. Mieczysława Ostrow-
skiego również odznaczyły się na 
polu walki, rozbijając chociażby 
niemiecką kolumnę na szlaku Sej-
ny-Augustów. [1]

Pamiętajmy, że  komendant 
główny Armii Krajowej, gene-
rał Tadeusz Komorowski 
„Bór”, już 20 listopada 1943  
wydał rozkaz do przeprowa-
dzenia akcji „Burza” na Kre-
sach Wschodnich, dla zaznacze-
nia polskiej suwerenności . 
Natrafiłem na książkę „Dom Ju-
lii”  którą napisał Piotr Szyryń-
ski, porucznik rez. AK  ur. 28 07 
1925 w rodzinnym majątku Po-

sejnele, k. Sejn. Syn powstańca 
sejneńskiego odznaczonego Me-
dalem Niepodległości,  również 
partyzanta AK, powieszonego 
publicznie przez Niemców, wraz 
z towarzyszami przy szkole w 
Berżnikach. Autor tej książki 
jako świadek minionego czasu, 
pisze: Z nasłuchów radiowych 
dowiadywano się w domu Julii o 
klęskach Niemiec na frontach 
wschodnich. W Olecku, Ełku i Su-
wałkach powstały wielkie szpitale 
wojskowe. Każdego dnia samolo-
ty transportowe, zwane latający-
mi trumnami, przewoziły ciężko 
rannych żołnierzy. Front bolsze-
wicki zbliżał się szybkimi kroka-
mi. Równocześnie nasilał się ter-
ror hitlerowski. W budynkach 
nadleśnictwa za rzeką Marychą 
koło Posejneli zakwaterowano 
oddział własowców, liczący około 
stu osób. W pobliskich Gibach, 
Berżnikach i Frąckach stacjono-
wały formacje tej samej wielko-
ści. Patrole własowców pod ko-
mendą Niemców czyhały na 
przesmykach jezior i mostów. 
Każdy taki patrol miał dużą siłę 
ognia. Natknięcie się nań party-
zantów oznaczało duże straty. 
Żandarmeria wojskowa na moto-
cyklach kontrolowała drogi i szo-
sy. Robiło się coraz niebezpiecz-
niej. Mimo to, przepływ ludzi 
przez dom Julii trwał. Byli to 
łącznicy, kurierzy lub ukrywający 
się przed aresztowaniem. Atmos-
fera była ciągle napięta, pełna 
obaw i lęku. Zdarzało się, że jed-
nymi drzwiami dom opuszczali 
własowcy, zaś drugimi wchodzili 
partyzanci. . W grudniu 1943 
roku dowództwo Armii Krajowej 
okręgu suwalskiego i augustow-
skiego postanowiło wzniecić na 
terenie Suwalszczyzny powsta-
nie. Ogłoszono powszechną mo-
bilizację. Podano punkty zbiórek, 
na które stawili się żołnierze Ar-
mii Krajowej. Wyznaczone były 
na terenie Puszczy Augustow-
skiej. Żołnierze AK przybyli, kto z 
czym mógł, gdyż nie każdy miał 
broń. Siedzieli przy ogniskach, 
czekali na rozkazy i łączność. 
Nikt nie zgłaszał się do nich i nikt 
nimi się nie interesował. Wielu z 
nich przychodziło do mojego ojca 
w Posejnelach z zapytaniem co 
mają robić. Ojciec mój jako peł-
nomocnik rządu na Suwalszczy-
znę nakazywał im powrót do 
domu i dalszą konspirację. Na 
wieść o rozkazie mobilizacji 
ogarnęło go przerażenie. Uznał, 
że jest to decyzja szaleńcza, kto 
wie czy nie jakaś prowokacja. 

Mówił o tym kimś jako o chorym 
umysłowo. Rozumiał, że w przy-
padku wybuchu powstania Su-
walszczyzna spłynie krwią i zgi-
nie najwartościowsza młodzież. 
Patrząc na reakcję ojca i rozpacz 
matki, która śledziła to wszystko, 
zdałem sobie sprawę mimo moich 
siedemnastu lat z tego, co się 
może stać. Patrzyłem na ojca i 
czekałem na jego decyzję. Decy-
zja była krótka, ojciec nakazał 
mnie z bratem Mieczysławem 
przygotować wóz do wyjazdu. 
Rano przed wschodem słońca za-
ładowaliśmy klatkę z wieprzem, 
aby mieć pretekst wyjazdu do Su-
wałk. Mieścił się tam punkt skupu 
żywca, przeznaczonego na kon-
tyngenty. Klatka z wieprzem da-
wała nam osłonę i bezpieczeń-
stwo. Wywiązywaliśmy się z 
obowiązkowych dostaw. W klatce 
mieliśmy możność ukrycia broni. 
Po zdaniu wieprza na punkcie 
skupu i otrzymaniu kwitu, zatrzy-
maliśmy się na podwórku pleba-
nii przy kościele św. Aleksandra. 
Przez jakiś czas staliśmy z ojcem 
przy wozie i obserwowaliśmy 
drzwi wejściowe do kancelarii 
parafialnej. Widziałem czterech 
wchodzących mężczyzn. Jeden z 
nich skłonił się ojcu. To był ten, 
który rozmawiał z ojcem w Posej-
nelach przed paroma miesiącami. 
Działo się to wkrótce po śmierci 
mego brata Mariana, który zginął 
w Gusen. Ojciec nakazał nam wy-
jąć broń ukrytą w klatce i scho-
wać ją za pazuchy. Razem weszli-
śmy do środka kancelarii. Znany 
mi z widzenia mężczyzna siedział 
za biurkiem,  pozostali na ławach 
pod ścianami. Na widok wcho-
dzącego ojca wszyscy wstali i 
przywitali się, stukając po woj-
skowemu obcasami. Ten mężczy-
zna zza biurka zapytał ojca pod-
niesionym głosem o cel spotkania. 
Ojciec zatytułował mężczyznę 
pułkownikiem i zażądał wstrzy-
mania mobilizacji oraz jakichkol-
wiek działań militarnych. Puł-
kownik zerwał się z krzesła i 
wrzasnął, że ojciec nie ma prawa 
od niego tego żądać. Powiedział, 
iż mobilizacja już trwa, a termin 
rozpoczęcia działań wkrótce na-
stąpi. Do pomocy przyjdą nam 
internowani przez Niemców jeńcy 
włoscy. W podnieceniu głosił, że 
partyzanci uderzą na Niemców, 
za nimi pójdzie Wilno i Warsza-
wa. Wybuchnie ogólnonarodowe 
powstanie. Doszło do ostrej wy-
miany zdań. Pułkownik krzyczał, 
że ojciec trafi pod sąd wojskowy i 
będzie rozstrzelany. Ojciec 

oświadczył, że jeśli nie zostanie 
odwołana decyzja, to on ją podej-
mie. Przedtem jednak będzie mu-
siał pułkownika zlikwidować jako 
prowokatora. Wzburzony puł-
kownik uznał to za łamanie wszel-
kiej dyscypliny wojskowej i nie-
subordynację. Wykrzykiwał, że 
żadnym prawem nie może tego 
żądać. Odpowiedzią ojca był pi-
stolet wymierzony w pierś puł-
kownika. Trzej pozostali mężczyź-
ni oniemieli. W sukurs ojcu 
myśmy chwycili za pistolety. Padł 
rozkaz ojca: „Ręce do góry!”, 
„Twarzą do ściany!”. Podszedł 
do każdego i wyrzucił z ich kie-
szeni pistolety na podłogę. Chwy-
cił papier i kazał pułkownikowi 
wydać rozkazy wstrzymania mo-
bilizacji na piśmie. Tak się też 
stało. Myśmy podjęli leżące pi-
stolety. Ojciec wręczył każdemu 
mężczyźnie rozkaz podpisany 
przez pułkownika. Nakazał trójce 
mężczyzn wrócić do oddziałów, a 
pułkownikowi opuścić Suwalsz-
czyznę. Mobilizację odwołano. 
Do wybuchu powstanie nie do-
szło. Niestety, wiele osób zostało 
zdekonspirowanych. Niemcy 
przez swoich agentów dowiedzie-
li się kto kim jest. Nastąpiły ma-
sowe aresztowania. W ręce gesta-
po wpadały całe grupy akowców. 
Niemcy rozpoczęli egzekucje. 
Wielu akowców uciekało do obo-
zów leśnych, niepotrzebnie zwięk-
szając ich liczebność. Łatwiej 
było zaopatrzyć oddział kilkuna-
stu niż kilkudziesięcioosobowy. 
Moja mama patrzyła na te wyda-
rzenia z lękiem. Przeczuwała, że 
wcześniej czy później nastąpi 
aresztowanie jej męża. Piotr zda-
wał sobie w pełni sprawę, że par-
tyzantami kierują byli wojskowi. 
Nie mieli oni żadnego doświad-
czenia w działalności konspira-
cyjnej. Chcieli dowodzić, nie li-
cząc się z realiami. Partyzanta 
traktowali jak żołnierza. Śnili o 
ordynansach. Mentalność ich 
tkwiła w minionej przeszłości. 
Miejscowa partyzantka była 
uzbrojona nader licho, zwykle w 
broń z września 1939 roku, często 
uszkodzoną w trakcie przechowy-
wania. Broni maszynowej prawie 
nie było, z wyjątkiem zdobytej na 
Niemcach. Leśne oddziały nie 
otrzymywały żadnego wsparcia w 
dostawach. Odwołana decyzja o 
wybuchu powstania okazywała 
się ze wszech miar racjonalna. 
Nie było jakichkolwiek szans na 
sukces. Mogło dojść tylko do 
ofiar i ogromnych strat. Mój oj-
ciec nie był wojskowym zawodo-

wym. Miał jednak ogromne do-
świadczenie działalności i walki 
konspiracyjnej od czasów wojny 
japońskiej 1905 roku i pierwszej 
wojny światowej. Uważał, że naj-
większym bohaterem będzie ten, 
kto po wojnie zostanie żywy i 
zdrowy. To będzie jego większym 
darem dla Polski, niż krzyż na 
jego mogile. To, że nie wszczęto 
powstania na Suwalszczyźnie na-
leży uznać za wielki sukces Piotra 
Szyryńskiego. Świadczył o jego 
mądrości i patriotycznej posta-
wie.  W lutym 1944 roku przed 
wschodem słońca dom Julii oto-
czyła żandarmeria niemiecka 
wraz z oddziałem Ukraińców na 
służbie niemieckiej. Podczas re-
wizji przetrząśnięto całe gospo-
darstwo. Nie znaleziono nic po-
dejrzanego. Mego ojca Piotra 
zakuto w kajdany i osadzono w 
areszcie w Berżnikach. My, syno-
wie Piotra, postanowiliśmy odbić 
ojca. Wydobyliśmy ukrytą broń. 
Do pomocy w akcji wzięliśmy 
jeszcze dwu naszych kolegów 
szkolnych. W porozumieniu z 
matką wysłaliśmy ją do Berżnik, 
aby uzyskała widzenie z uwięzio-
nym mężem. Julii udało się to 
osiągnąć. Przedstawiła Piotrowi 
plan odbicia jego z więzienia. Oj-
ciec stanowczo sprzeciwił się tej 
decyzji. Uważał, że pociągnie 
ona za sobą odwet na miejscowej 
ludności. Obawiał się, że w akcji 
mogą zginąć synowie gdyż obok 
aresztu stacjonowała silna jed-
nostka ukraińska i niemiecka 
służba celna. Nadzieję stwarzał 
bliski koniec wojny. Nie wydawa-
ło się mojemu ojcu, że Niemcy są 
w stanie cokolwiek mu udowod-
nić. Co najwyżej mogą wysłać go 
do obozu koncentracyjnego. Julia 
po powrocie do domu przekazała 
nam polecenie ojca o odwołaniu 
akcji jego odbicia. Z tym stanowi-
skiem my nie mogliśmy się zgo-
dzić. W dalszym ciągu gotowi by-
liśmy iść uderzyć na posterunek 
w Berżnikach. I na pewno by się 
to stało, gdyby nie wiadomość, 
która do nas dotarła: gestapo 
przewiozło ojca do Suwałk i osa-
dziło w tamtejszym silnie strzeżo-
nym więzieniu. Moja mama za 
wszelką cenę postanowiła rato-
wać ojca. Spakowała rodzinne 
precjoza z myślą o przekupieniu 
gestapowców. Przed więzieniem 
w Suwałkach napotkała grupę 
kobiet. Usiłowały nawiązać kon-
takt z aresztowanymi mężami. 
Udało się jej skontaktować z 
agentem gestapo Aleksandrem O. 
Zgodził się on za wynagrodze-
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niem pośredniczyć w uwolnieniu 
Piotra. Dostał część swojej doli. 
Niczego nie załatwił. Mama na-
wiązała wtedy kontakt z gesta-
powcem Litwinem spod Królewca 
o nazwisku Pukas. Ten obiecał 
zając się sprawą i powiedział, że 
sprawa męża nie jest taka zła. I 
też wziął swoje. W czasie śledz-
twa Piotra nie znaleziono obcią-
żających go dowodów, skierowa-
ny został do ciężkiego więzienia 
w dawnej twierdzy krzyżackiej 
Regnit. Tam go trzymano trzy 
miesiące, ciągle przesłuchując i 
zbierając przeciwko niemu mate-
riały. Julia w dalszym ciągu szu-
kała jakiegoś ratunku. Niestety 
część współpracowników Piotra z 
konspiracji została aresztowana i 
w czasie przesłuchań nie wytrzy-
mała tortur. Wiele faktów zostało 
ujawnionych. Przystąpiono do 
konfrontacji i sytuacja mego ojca 
stała się tragiczna. Podczas kilku 
spotkań z gestapowcem Pukasem 
zyskiwała nadzieję, że męża uda 
się uratować. Przy każdej okazji 
żądał on dodatkowych łapówek. 
Dostawał je, włącznie z przedwo-
jenną wódką firmy Baczewskiego, 
której zdobycie nie było takie ła-
twe. W końcu okazało się, że mój 
ojciec został przewieziony do 
więzienia w Suwałkach. Nieba-
wem dotarła tam moja mama. W 
Suwałkach Julia udała się do ge-
stapowca Pukasa w jego prywat-
nym mieszkaniu. Tym razem jej 
nie przyjął, zwymyślał i powie-
dział: „ Twój mąż będzie dyn-
dał!”. Poszczuł ją psem. Gdy szła 
ulicą Kościuszki podeszło do niej 
dwu cywilów i kazało iść jej z 
sobą. Zaprowadzili oni ją do ge-
stapo. Tam zamknięto ją w ciem-
nej celi. Po pewnym czasie przy-
szedł gruby gestapowiec i zabrał 
ją na przesłuchanie. Tłumaczem 
był kolega najstarszego syna Ma-
riana, który zginął w Gusen. Ten 
kolega przyjął współpracę z ge-
stapo i po wojnie był za to sądzo-
ny. W czasie przesłuchania gruby 
gestapowiec uderzał gumową 
pałką o cholewę swojego but. 
Chciał zastraszyć tym mamę. 
Mama wszystkiemu zaprzeczała. 
Wtedy ktoś przyszedł z drugiego 
pokoju i zwracając się do mamy 
zaproponował współpracę z ge-
stapo. Powiedział, że sytuacja 
męża Julii jest beznadziejna a je-

żeli przyjmie współpracę to go 
zwolnią. Na dowód tego, że ge-
stapo wie o wszystkim jeden z ge-
stapowców czytał akta a tłumacz 
je przekładał. Były to szczegóło-
we wiadomości dziejące się w 
domu Julii. Mama w dalszym cią-
gu wszystkiemu zaprzeczała. Ju-
lię znów wtrącono do celi. Prze-
siedział tam dobę. Wtedy zjawił 
się gruby gestapowiec i wypędził 
mamę z celi na ulicę. Mama po-
szła do swojej siostry i tam do-
wiedziała się o rozprawie, która 
odbyła się w gestapo. Wieści były 
straszne. Piotra skazano na karę 
śmierci. Przed bramą więzienia 
stała z grupą zgnębionych kobiet. 
Niemcy odganiali je, ale one wra-
cały, uparcie czekając. Zza bramy 
więzienia dochodziły wrzaski ge-
stapowców i Ukraińców. W 
przeddzień egzekucji odbyła się w 
siedzibie gestapo pseudo rozpra-
wa sądowa. Na śmierć skazano 
dwudziestu żołnierzy Armii Kra-
jowej. Wśród nich był mój ojciec 
Piotr Szyryński, mąż Julii, mojej 
matki. W pewnym momencie 
otworzyły się wrota więzienne i 
wyjechała ciężarówka z więźnia-
mi. Więźniowie stłoczeni, klęczeli 
na podłodze a z góry byli przyci-
śnięci drabinami żeby nie mogli 
się podnosić. Nad nimi stali kon-
wojenci a karabinami. Kobiety 
biegły za ciężarówką, chcąc roz-
poznać swoich bliskich. Nieocze-
kiwanie zza burty wychyliła się 
głowa Piotra. Zauważył swoją 
żonę. I chyba chciał ją jakoś po-
zdrowić. Ale gestapowiec zdzielił 
go kolbą karabinu w głowę. Piotr 
osunął się i Julia strąciła go z 
oczu. Wciąż biegła za ciężarówką 
aż do rogu ulicy. Tam zniknęła jej, 
jadąc w stronę Berżnik. Od wcze-
snego ranka 18 maja 1944 roku 
gestapowcy i Ukraińcy otoczyli 
szkołę w Berżnikach. Dostępu do 
niej strzegły poustawiane karabi-
ny maszynowe. Przed szkołą stały 
szubienice. Samochód z więźnia-
mi dotarł do celu. Skutych kajda-
nami akowców zgoniono z cięża-
rówki i zostali ustawieni twarzami 
do ściany szkoły. Piotr stał przed 
budynkiem szkoły, która wznie-
siona została za czasów jego wój-
tostwa i z jego wydatnym udzia-
łem. Rozpoczęła się egzekucja. 
Kolejno, po dwu więźniów wpy-
chano na ciężarówkę. Gestapo-

wiec zakładał im pętle na szyję. 
Po chwili ciężarówka odjeżdżała 
spod szubienicy. Ciała zawisały 
na pętlach. Mojego ojca powie-
szono wspólnie z Janem Majew-
skich. Obaj byli skuci kajdanami 
za ręce. Wśród dwudziestu po-
wieszonych byli osiemnastoletni 
chłopcy i dojrzali mężczyźni. Ża-
den z nich nie płakał i nie prosił o 
litość. Umierali świadomi idei, za 
którą oddawali swe życie. Po eg-
zekucji kazano Ukraińcom zdjąć 
ciała z szubienic. Rozebrać z 
ubrań. Ofiarom zdejmowano kaj-
dany. Kajdany, którymi był skuty 
Piotr z Janem Majewskim zacięły 
się. Gestapowiec kazał Ukraińco-
wi odrąbać siekierą dłoń mojemu 
ojcu. Spełnił to żądanie. Ciała 
wszystkich dwudziestu powieszo-
nych wrzucono do dołu po latry-
nie wojskowej z okresu, kiedy sta-
cjonowało w szkole wojsko 
niemieckie i Ukraińcy.

Po południu Ukraińcy chodzili po 
wsi, chcąc sprzedać ubrania ofiar 
egzekucji, aby mieć pieniądze na 
wódkę. Nikt ubrań nie chciał od 
nich kupić.[2]

2 kwietnia 2014 r. w Zespole 
Szkół Centrum Kształcenia Rol-
niczego im. Stanisława Staszica 
w Sejnach miała miejsce pierw-
sza sesja Klubu Historycznego 
(foto na dole)  im. Armii Krajo-
wej w Sejnach,…(..)  Podczas 
sesji wręczone zostały odznaki 
honorowych członków Klubu 

Historycznego im. Armii Kra-
jowej w Sejnach. Otrzymali je 
m.in.  Piotr Szyryński – żołnierz 
Armii Krajowej zaangażowany w 
utrwalanie lokalnej historii…[3]

W tym roku przypada 70 roczni-
ca  zamordowania Piotra Szyryń-
skiego i 19 innych Polaków.

Kim był: Piotr Szyryński  
(1890-1944) – ojciec?  
Jak podają źródła: czynnie działał 
w Polskiej Organizacji Wojsko-
wej w czasie I wojny światowej, 
był aresztowany w 1918 r. po 
wykryciu przez Niemców w jego 
gospodarstwie magazynu broni i 
osadzony w więzieniu w Kownie 
z wyrokiem śmierci. Po udanej 
ucieczce przy pomocy członków 
POW wrócił na Sejneńszczyznę. 
Był komendantem POW obwo-
du Sejny. W roku 1919 kierował 
powstaniem sejneńskim, dzięki 
któremu ziemia ta pozostała w 
granicach odradzającego się pań-
stwa polskiego. W niepodległej 
II Rzeczypospolitej brał udział w 
tworzeniu struktur państwowych 
na Suwalszczyźnie, zajmował się 
organizacją szkolnictwa, ufun-
dował szkoły w Posejnelach, a 
następnie w Gibach i Krasnopo-
lu. W latach 1933-1939 był wój-
tem Gminy Berżniki. Podczas 
kampanii wrześniowej, w czasie 
wycofywania się wojsk polskich 
z Wileńszczyzny udzielał im po-
mocy. W jego gospodarstwie w 
Posejnelach został rozbrojony i 

rozformowany Pułk Ułanów Za-
niemeńskich pod dowództwem 
płk. Pollaka i mjr. Dobrzańskiego 
(Hubala), tutaj też ukryto sztandar 
pułku. Działalność konspiracyjna 
Piotra Szyryńskiego nie uszła 
uwadze niemieckiego okupanta. 
4 lutego 1944 r. został aresztowa-
ny przez gestapo, a 18 maja tego 
roku powieszony wraz z 19 inny-
mi osobami w Berżnikach. Głaz 
pamiątkowy znajduje się na miej-
scowym cmentarzu.    18 maja 
1994 r. w 50 rocznicę egzekucji 
odsłonięto i poświęcono tablicę: 
„Szkoła Podstawowa im. Piotra 
Szyryńskiego w Berżnikach, 
1944-1994”. [4]

1] http://www.sww.w.szu.pl/
serw_tem/alianci/polacy/akcje/
burza.html

2]  Fragment:  książki ;  „Dom 
Julii” Napisał Piotr Szyryński    
2014 KAMENA NOWA CZASO-
PISMO INTERNETOWE NU-
MER 10 – kwiecień 2014 http://
kamena.freewebsite.pl/?p=337

3] http://akklub.pl/sesje/fotor-
eportaz-z-inauguracji-klubu-
klubu-historycznego-im-armii-
krajowej-w-sejnach/

4 ] h t t p : / / w w w . r e g i o -
s e t . p l / g a z e t a . p h p ? w -
j=1719&pw=1728&id=1804&u-
s=3472783590&dr=miejsce-
&pf=1
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We wrześniu 2009 roku Rada 
Bezpieczeństwa ONZ  przyjęła 
rezolucję, która stwierdziła, że 
gwałt może być ścigany jako 
zbrodnia wojenna, a nawet jako 
czyn mieszczący się w defini-
cji ludobójstwa. Od tego czasu 
w polskich mediach pojawiło 
się kilka publikacji dotyczą-
cych gwałtów dokonanych przez 
Niemców na Polkach, oraz kil-
kanaście publikacji dotyczących 
gwałtów dokonanych przez So-
wietów na Niemkach, Polkach i 
Węgierkach. 
W artykule „Rosjanie, gwał-
ty kobiet i milczenie salonu” 
(www.niezależna.pl
20.10.2013) napisano: 
„Sowieci gwałcili kilkuletnie 
dziewczynki i siedemdziesię-
cioparoletnie babcie. Być może 
była to forma nagrody (!) dla 
fatalnie odżywionego żołnierza, 
ale też może i metoda zastra-
szenia miejscowej społeczności. 
Brytyjscy historycy podają kon-
kretne dane: 
100 tysięcy zgwałconych Polek, 
2 miliony zgwałconych Nie-
mek”. Fruzsina Skrabski w roz-
mowie z Piotrem Włoczykiem 
(„Sowieckie gwałty na Węgier-
kach”, w: Historia „Do Rzeczy” 
z marca 2014) oceniła, że ofia-
rami gwałtów mogło być nawet 
800 tysięcy Węgierek.  
Do tej pory nikt jednak nie pod-
niósł tematu gwałtów dokona-
nych przez Ukraińców na Po-
lkach w latach 1939 – 1948. A 
były one masowe, przerażające 
w swoim okrucieństwie i koń-
czyły się niemal w każdym przy-
padku śmiercią ofiary. 
Często torturowane i gwałcone 
były wszystkie kobiety polskie 
w napadniętym domu, zarówno 
6-letnie wnuczki, ich matki jak i 
ponad 60-letnie babcie. Podczas 
napadu na wieś były to gwałty 
publiczne, dokonywane w miej-
scu, w którym ofiarę dopadnięto. 
Towarzyszyło im barbarzyńskie 
okaleczanie ofiar.  
Już  12 września  1939 roku we 
wsi Smerdyń pow. Łuck, uzbro-
jona grupa Ukraińców w pobli-
skim lesie dokonała zbiorowego 
gwałtu na 9 kobietach w wieku 
20 – 35 lat oraz 2 dziewczynkach 
w wieku 11 – 13 lat, a następnie 
je zamordowała  (poza nimi za-
mordowali wówczas małżeń-
stwo staruszków w wieku po 
ok. 80 lat, 5 chłopców w wieku 
10 – 14 lat oraz 4 dzieci w wielu 
przedszkolnym  (Siemaszko…, 
s. 654). 
17 września w lasach Nadleśnic-
twa Karpiłówka pow. Sarny ban-
da chłopów ukraińskich napadła 
na gajówkę: postrzelili gajowego 
Józefa Kałamarza, przywiązali 
do ławy i przerżnęli w poprzek 
brzucha; jego żonę Otylię zawle-
kli do stodoły, gdzie ją zbiorowo 

zgwałcili i zamordowali; podpa-
lili gajówkę i w ogień wrzucili 
ich trójkę małych dzieci (Sie-
maszko..., s. 809). 
Nocą z 18 na 19 września we wsi 
Szumlany pow. Podhajce: „W li-
ście wysłanym 17 grudnia 1941 
r. przez polskiego rządcę z dwo-
ru w Szumlanach Jana Serafina 
do Polskiego Komitetu Pomocy 
w Brzeżanach, pisał on: 
„We wrześniu 1939 r. Ukraiń-
cy zamordowali w Sławentynie 
miejscową nauczycielkę p. Zde-
bową, z domu Małaczyńską. 
Mordowali ją w sposób wy-
rafinowany. Egzekucja trwała 
w mieszkaniu nauczycielki od 
zmroku do świtu. Powodem 
mordu był fakt, że Zdebowa 
była Polką”   („Antypolska ak-
cja nacjonalistów ukraińskich w 
Małopolsce Wschodniej w świe-
tle dokumentów Rady Głów-
nej Opiekuńczej 1943 – 1944”, 
wstęp i opracowanie L. Kulińska 
i A. Roliński, Kraków 2003, s. 
12 – 14). 
Kilku Ukraińców  przez całą noc 
morduje „w sposób wyrafinowa-
ny” bezbronną kobietę,  polską 
nauczycielkę. Trudno przypusz-
czać, aby ten „wyrafinowany 
sposób” nie składał się głównie 
ze zbiorowego gwałcenia ofiary. 
Są setki relacji świadków, którzy 
w przypadkach torturowanych i 
zabijanych polskich dziewcząt 
używają sformułowań typu: 
„zamordowana po okrutnych tor-
turach”, „zamęczona na śmierć”. 
Zwłoki dziewcząt i kobiet były 
często tak zmasakrowane,  że 
tylko można było domyślać się, 
iż wcześniej były gwałcone.  
Zbrodniarze ukraińscy najczę-
ściej, zanim uśmiercili ofia-
rę, stosowali wobec niej kilku 
wymyślnych sposobów tortur. 
Świadkowie często pomijali ma-
sowość dokonywanych gwałtów 
na dziewczętach i kobietach, 
ze względu na cześć ofiar. Nie 
jest tak łatwo ujawniać, że mat-
ka, żona, siostra czy córka były 
w potworny sposób zbiorowo 
gwałcone przed zamordowa-
niem. 
Bezkarność, przyzwolenie, a na-
wet wręcz zachęta, pozwalały 
wyzwalać każdą formę zbocze-
nia, w tym pedofilię. Trudno jest 
chociażby stwierdzić, czy dzieci 
nasadzone na kołki w płocie były 
wcześniej gwałcone. 
Franciszek Sikorski w książce 
„Iwa zielona” na s. 123 wspomi-
na: „/.../  czterdziestego drugiego 
roku /.../ zobaczyłem w Kadłubi-
skach pomordowanych Polaków 
w jeszcze bardziej bestialski 
sposób /.../, na przykład, kobie-
cie w ciąży rozpruto brzuch i 
nie narodzone jeszcze bliźniaki 
ułożono jedno przy jednej pier-
si matki, drugie – przy drugiej; 
siedmioletniej dziewczynce we-

pchnięto do pochwy odwrotną 
stroną sosnową szyszkę”.  
Rzeź wsi Parośli pow. Sarny z 
9 lutego 1943 r. uznana została 
przez historyków za początek 
ludobójczego szlaku OUN-UPA. 
Antoni Przybysz w książce 
„Wspomnienia z umęczonego 
Wołynia” na s. 62 pisze: „W po-
łudnie Ukraińcy przyprowadzili 
do domu Bronisława Stągow-
skiego z sąsiednich domów kilka 
panienek i młodych mężatek i 
urządzili zabawę. 
Jeden z bandytów grał na har-
monii, a pozostali – trzydziestu 
mężczyzn tańczyli na zmianę z 
tymi kobietami. Wszyscy byli 
pijani i wobec panienek i męża-
tek zachowywali się brutalnie i 
wyrażali się wulgarnie. O godzi-
nie czternastej wyprowadzili z 
domu starszych ludzi i dokonali 
zbiorowego gwałtu na kobietach. 
Kobietom opierającym się przy-
kładali noże do gardeł, względ-
nie lufy karabinów lub naganów 
do głów i w ten sposób zmuszali 
je do uległości”. 
Od 1943 roku coraz częściej 
ofiarą  padały uprowadzane z 
domów młode dziewczęta, z  
których większość zaginęła bez 
śladu.  Ciała tych odnalezionych 
były zmasakrowane, zwykle 
miały obcięte piersi, wyłupane 
oczy i rozprute brzuchy od na-
rządów rodnych aż po szyję. 
25  lutego 1943 roku we wsi 
Skurcze pow. Łuck upowcy za-
mordowali 25-letnią Zofię Szpa-
czek. W lutym 1943 roku we wsi 
Białokrynica pow. Krzemieniec 
23-letnią Polkę Annę Monastyr-
ską, 13 marca w osadzie Chro-
brów pow. Łuck 23-letnią Janinę 
Hetmańczuk.  
Polskie dziewczęta były mor-
dowane m.in.  w kol. Grobelki 
pow. Łuck, w kol. Gruszwica 
pow. Łuck, w osadzie wojskowej 
Hallerówka pow. Równe, w kol. 
Lubomirka Stara pow. Równe 
(lat 20 – 25, zamordowana przez 
Ukraińców z Kamiennej Góry), 
w kol. Łamane pow. Łuck, w kol. 
Kopytów pow. Równe. 
16 marca 1943 roku we wsi Rud-
niki pow. Łuck zamordowany 
został leśniczy z 19-letnią córką, 
w majątku Charłupy 18-letnia 
dziewczyna. 
Od marca 1943 r. z powierzchni 
ziemi zaczęły znikać całe pol-
skie wioski, których ludność zo-
stawała wymordowana, dobytek  
rozgrabiony zarówno przez ban-
derowców, jak i okoliczną lud-
ność ukraińską, która najczęściej 
brała udział w zbrodni. 
Po relacjach cudem ocalałych 
świadków można tylko domy-
ślać się niebywałej tragedii, 
dramatu torturowanych rodzin 
i ogromu cierpienia ofiar. Istotą 
tego ludobójstwa było okrucień-
stwo sprawców i ból bestialsko 

torturowanych ofiar. 
Podczas wyrzynania polskiej 
ludności prawie w każdej miej-
scowości zarówno na Wołyniu 
jak i w Małopolsce Wschodniej 
dochodziło do zbiorowych gwał-
tów na dziewczynkach i kobie-
tach polskich, niezależnie od 
wieku. 
Zbrodni dokonywali zarówno 
„partyzanci ukraińscy” z UPA i 
Służby Bezpieki OUN, jak też 
ukraińscy chłopi z tej samej wsi 
i wiosek sąsiednich. Na ponad 
dwieście tysięcy zamordowa-
nych mamy  około dwudziestu 
tysięcy dokładnych  relacji opi-
sujących sposoby torturowania 
i uśmiercania ofiary z podaniem 
jej nazwiska.  
Do tych wspomnień często nie 
chcą wracać ci, którym udało się 
przeżyć. Jest to wciąż dla nich 
ogromnym traumatycznym prze-
życiem. Trudno zresztą relacjo-
nować oglądane z ukrycia i przy 
pełnej bezradności okaleczanie, 
gwałcenie i uśmiercanie swojej 
matki, żony, siostry  czy córki. 
Jest to zrozumiałe, ale daje prze-
wagę mordercom oraz ich po-
plecznikom, którzy chcą zrobić 
z kata ofiarę a z sadystycznych 
zbrodniarzy bohaterów narodo-
wych.  
22 kwietnia 1943 r. (Wielki 
Czwartek) we wsi Dźwinogród 
pow. Borszczów banderowcy 
uprowadzili do młyna 3-osobo-
wą rodzinę polską Sypnickich. 
„Tam na oczach rodziców opraw-
cy zgwałcili ich 17-letnią córkę 
Janinę, a następnie całą trójkę 
zamordowali” (Komański..., s. 
35). W Wielki Piątek 23 kwiet-
nia. w kol. Augustów pow. Horo-
chów zarąbali siekierami rodzinę 
młynarza liczącą 10 osób. 
Zginęli: 55-letni Jan Romanow-
ski, jego 18-letni syn Aleksan-
der, 16-letnia córka Leokadia, 
13-letnia córka Aleksandra, 
10-letnia córka Krystyna, 8-let-
nia córka Jadwiga, zamężna 
30-letnia córka Anna Dziadura i 
jej 3-letnia córka Ewa, 80-letnia 
Anna Romanowska (matka Jana) 
oraz 17-letnia kuzynka Feliksa 
Kicuń; „córki młynarza przed 
zamordowaniem były zgwałco-
ne”. 
Żona młynarza, z pochodzenia 
Niemka, z ukrycia obserwowała 
rzeź całej rodziny i rozpoznała 
2 zabójców, a po spaleniu młyna 
uciekła do Włodzimierza Wołyń-
skiego (Siemaszko…, s. 149). 
W kwietniu 1943r. pomiędzy 
wsią Podłużne a osadą Janowa 
Dolina pow. Kostopol Ukraińcy 
zamordowali 10-letniego Tade-
usza Gołębiowskiego, którego 
udusili drutem oraz 18-letnią Zo-
fię Bartosiewicz, którą zgwałcili 
i obcięli jej piersi (Siemaszko…, 
s. 322).  
Na drodze do Łucka zamordo-

wali 48-letniego inż. Władysła-
wa Krzanowskiego z 26-letnią 
córką Janiną Krzanowską, na-
uczycielką, którą przed śmiercią 
zgwałcili; ciała ofiar wrzucili do 
studni.  
W kolonii Teresin pow. Wło-
dzimierz Wołyński w marcu lub 
kwietniu 1943 r.: „Ukraińcy we-
szli do domu Brzezickich i na 
oczach Jana zgwałcili jego żonę! 
Potem ich powiązali i zabrali ze 
sobą na wóz. W tym samym cza-
sie, Ukraińcy z tej samej grupy, 
zabrali także ze sobą Antoniego 
Bojko oraz jego żonę Jadwigę. 
Od tej chwili, wszelki słuch po 
nich zaginął, jestem prawie pe-
wien, że zostali wtedy nieludzko 
zamordowani. /…/  
Tymczasem niedługo później 
Ukraińcy z Lasu Świnarzyńskie-
go, znów przyjechali do naszej 
wsi i tym razem zajechali na 
podwórko rodziny Kukułka. Go-
spodarz miał na imię chyba Sta-
nisław lat około 45, który miał 
żonę lat około 42 oraz jednego 
syna Antoniego lat około 18 i 
jedną córkę, chyba miała na imię 
Zosia, lat około 23. 
Po odjeździe banderowców, po 
naszej kolonii rozpoczęto sobie 
opowiadać, co stało się z rodziną 
Kukułków. Ludzie mówili tak: 
„Banderowcy weszli do domu 
rodziny Kukułka, zgwałcili Zo-
się, a potem wszystkich zabra-
li ze sobą do lasu. Od tej pory 
wszelki słuch po nich zaginął. 
Pewnie ich w lesie bandziory 
pomordowali.”  (Eugeniusz Świ-
stowski; w: www.stankiewicze.
com/ludobojstwo.pl wspomnie-
nia spisane przez Sławomira Ro-
cha).  

„Około 12 V 1943 r. sotnia bul-
bowców otoczyła zamieszkaną 
przez Polaków kolonię Wielka 
Hłusza, leżącą około 25 km na 
północ od Kamienia Koszyrskie-
go. 

Mieszkańców, w liczbie 15 
osób dorosłych i kilkoro dzieci, 
zgromadzono w zabudowaniach 
Pileckiego i Łukaszewicza, po 
czym w obecności sterroryzo-
wanych mężczyzn zgwałcono 
wszystkie niewiasty, a następnie 
wszystkim nie wyłączając dzieci, 
wyłupano oczy, obcięto języki, 
kobietom piersi, a mężczyznom 
genitalia, po czym zabudowa-
nia wraz ze znajdującymi się w 
środku okaleczonymi spalono” 
(Janusz Niewolański: „W poszu-
kiwaniu zagubionych  „Żurawi 
Ibykusa”; w: Kresowy Serwis 
Informacyjny nr 7 / 2013). 
                                                                 
c. d. n.

UKRAIŃSKIE GWAŁTY NA POLKACH
TEMAT ZAKAZANY CZ. I
Aleksander Szumański, Stanisław Żurek  do działu „Historia”
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Jak poprzednio wspomniałem, 
maj zastał nas w lasach szac-
kich. Coraz natarczywiej krą-
żyły pogłoski o tym, że będzie-
my przebijać się przez front na 
sowiecką stronę. Zdawaliśmy 
sobie sprawę z tego, że siedze-
nie w lasach poleskich bez za-
plecza, bez żywności, dostaw 
amunicji, szpitala dla rannych 
nie ma sensu. Czekanie na 
ofensywę radziecką w takich 
warunkach spowoduje znisz-
czenie nas. Wydawało się nam, 
że przebicie się jak najszybsze 
przez front - rozwiąże sprawę. 
Wiedzieliśmy, że przedsięwzię-
cie jest ryzykowne. Baliśmy się 
go, ale raz maty rodyła raz po-
miraty budu. 
Wojna to nieustające ryzyko. 
Rozpoczęły się przygotowania 
do przejścia frontu. Któregoś 
dnia zakomunikowano nam, 
iż część II Kompanii „Łuny” 
wejdzie w skład batalionu por. 
„Zająca”. Oczywiście próbo-
waliśmy się nie zgodzić. By-
liśmy przywiązani do swoich 
kolegów, tradycji i dowódców. 
Oczywiście skończyło się na 
„pyskowaniu”. Nie było cza-
su na targi, bowiem znowu za-
rysowała się wyraźna groźba 
okrążenia. Cały dzień toczono 
walki, a wieczorem zarządzo-
no wymarsz. Któryś z oficerów 
poinformował nas, że będziemy 
przebijać się najpierw z okrąże-
nia, a potem przez front. Obo-
wiązuje bezwzględna cisza, nic 
dyndającege, dzwoniącego. Sło-
wem dyscyplina. Opierając się 
na istniejących publikacjach, 
musiałbym trzymać się oficjal-
nie przyjętej chronologii. Nie 
korzystam z tego udogodnienia, 
opierając się jedynie na pamięci. 
Początkowo szliśmy w rozsypce 
przez podmokłe lasy, oczywi-
ście starając się zachować ciszę. 
Od czasu do czasu z lewej lub 
prawej strony wystrzeliwały 
rakiety. Zamieraliśmy w bezru-
chu. Po zgaśnięciu rakiety szli-
śmy dalej. Parę razy ciemności 
przeszywały świecące smugi 
serii karabinów maszynowych, 
lecz nie wywoływało to za-
mieszania. Po pewnym czasie 
wiadomość: przedostaliśmy się 
poza pierścień okrążenia. Ulga. 
Idziemy dalej bardziej zwartą 
kolumną. Krótki odpoczynek. 
Jesteśmy zmęczeni marszem po 
bagnie i napięciem. Wyciągam 
z torby słoninę. Zdobyłem ją 
jeszcze pamiętnej nocy w lesie 
pod Zamłyniem. Przybłąkał się 
wtedy do mnie jakiś bezpański 
koń. W jukach znalazłem torbę 
ze słoniną. Wziąłem ją, chociaż 
miałem pewne skrupuły. Dźwi-
gam to sało cały czas. Nie da 
się go jednak jeść bez chleba. 
Przypomina mi się ukraińskie 
przysłowie: Sało durne bez chli-

ba. Niestety prawda. Rośnie w 
gębie. Nie da się łyknąć. Nawija 
się „Drzazga.” Częstujemy go 
z markotnymi minami. Okazu-
je się, że ten zaradny chłopak 
ma kawałek chleba. Dzieli się z 
nami. Pokrzepił nas ten posiłek. 
Sprawdza się przysłowie: Boh 
daść dzień - Boh daść piszczu 
(Bóg da dzień - Bóg wyżywi). 
Ktoś mówi o tym, że dowódz-
two rozdało do przeniesienia 
dolary. Nie wiedzieliśmy o tym, 
zresztą nie interesuje nas to w 
ogóle. O świcie docieramy do 
jakiś chaszczy. Tu walimy się 
spać. Przed wymarszem, do-
wództwo zapowiedziało, iż mu-
simy przekradać się jak wilki, 
żadnych wypraw do wiosek. 
Ktoś jednak wywęszył, że w po-
bliżu naszego postoju znajduje 
się wioska. Patrzę jak chłopcy 
po dwóch lub trzech urywają się 
w tym kierunku. Mówię do Bra-
ta, że też idę. On lekko oponuje, 
ale chcę koniecznie coś zdobyć 
do jedzenia. Stan Brata jest ża-
łosny. Przed wyruszeniem do 
partyzantki, miał fatalną przy-
godę. Najechał go rozmyślnie 
samochód ciężarowy. Wędro-
waliśmy wówczas wieczorem 
drogą z Kiwerc do Łucka. Było 
to jesienią. Pobocze było grzą-
skie, więc szliśmy nieopatrznie 
prawym skrajem szosy. Mijała 
nas kolumna niemieckich cięża-
rówek. Najczęściej kierowcami 
u nich byli Rosjanie tzn. Stra-
lo. Ostatni wóz, widać to było 
wyraźnie, celowo uderzył Brata 
bokiem swojej skrzyni. Stefan 
wyleciał w powietrze, upadł 
na bruk i nie mógł już się pod-
nieść. Musiałem sterroryzować 
pistoletem pobliskiego gospo-
darza i zmusić go, by zaprzągł 
konie. Przewiozłem Brata po-
przez niemieckie rogatki do 
Łucka. W okolicach domu pu-
ściłem woźnicę, a następnie na 
plecach przeniosłem Stefana do 
domu. Lekarz (sąsiad), dr. Slą-
skiewicz orzekł, że Brat ma zru-
szone serce. Dlatego właśnie ja 
chociaż młodszy, w partyzant-
ce byłem przed Stefanem. Brat 
mój dołączył później, ale stan 
jego zdrowia nadal był kiepski. 
Później jeszcze został on ranny 
w biodro. Wszystko to razem, 
forsowne marsze i głód podła-
mały go fizycznie i psychicz-
nie. Żal mi go było serdecznie. 
W pobliskiej wiosce zastałem 
już kilkunastu myszkujących 
maruderów. Udało mi się „zdo-
być” trochę twarogu. Dalsze 
myszkowanie przerwał jeden z 
kolegów, który narobił szumu, 
że Węgrzy są tuż, tuż. Nie było 
na co czekać. Uciekając, za-
wróciliśmy jeszcze kilka grup 
zdążających na bambioszkę, ale 
Węgrów jakoś nie było widać. 
Posypały się epitety pod adre-

sem kolegi. Okazało się nieste-
ty, że miał rację. W ślad za nami 
podążali Węgrzy. Posypały się 
serie z erkaemów. Jeden z od-
działów poszedł do kontrataku. 
Byli ranni... Miałem wyrzuty z 
dwóch powodów: raz, że posze-
dłem, dwa, że za dużo twaro-
gu nie przyniosłem. Po drodze 
tylko skubałem, a przyniosłem 
garstkę. Następnej nocy prze-
chodziliśmy szosę. Wynurzyli-
śmy się z ciemnego lasu na pro-
ściutką, jasną drogę. Widok tej 
drogi to niezapomniane przeży-
cie. Mimo woli przystanąłem na 
środku szosy. Wydawało mi się, 
że dzwoniące przewody wzywa-
ły nas do powrotu do domu, do 
cywilizacji. I znowu nurkujemy 
w rozbrzmiewający niesamo-
witym słowiczym harmiderem 
ciemny las. Rano zatrzymuje-
my się na skraju jakiegoś lasu. 
Dalej zielone pola. Razem z 
Bratem obsadzamy czujkę. Le-
żeliśmy przytuleni do siebie. 
Jest zimno. Słyszymy raptem 
trzask gałęzi. Kierujemy w tym 
kierunku broń. Okazuje się, 
że bliziutko podeszła sarenka. 
Piękna, smukła z aksamitnymi 
oczami. „No”, szepczemy, „jeśli 
łazi tu sarna, to nic nam nie gro-
zi”. Rzeczywiście dzień minął 
spokojnie. Następnego dnia do-
cieramy do jakiejś wioski, gdzie 
są Sowieci. Żołnierze młodzi, 
rumiani, ubrani we wzorzyste, 
dobrze maskujące kombinezo-
ny.
 „To desanciści” - mówi ktoś. 
Wiadomości są optymistyczne. 
Mówi się o tym, że dowództwo 
przez nich nawiązało łączność z 
regularną armią, że pomogą nam 
przy forsowaniu. Wierzymy, że 
się uda, chociaż w sercach tli się 
niepokój. Czym bliżej do celu, 
tym większy ten niepokój. Głód, 
bagna, trudy poprzednich dni a 
raczej nocy, marsze i wzrastają-
ce napięcie przekraczały naszą 
wytrzymałość. Po tygodniowej 
wędrówce byliśmy już u kresu 
sił. Wiedzieliśmy bez przypomi-
nania, że musimy się spieszyć, 
by przed świtem dotrzeć do linii 
frontu. Działo się to wszystko w 
nocy z 26/27. maja 1944r. Stara-
łem się iść koło Brata, ale mimo 
tego od czasu do czasu gubili-
śmy się i z powrotem po pew-
nym czasie odnajdowaliśmy się. 
Nie rozmawialiśmy już na te-
mat przebicia. Stefan pierwszy 
opadł z sił. Pomagałem mu jak 
mogłem. Mimo wewnętrznego 
niepokoju i bez udawania byłem 
optymistą. Nie miałem jeszcze 
skończonych nawet 17 lat. Ofi-
cerowie podtrzymywali nas na 
duchu: „Jeszcze jedno uroczy-
sko i Prypeć.” Ciągniemy ławą 
przez grzęzawisko. Idziemy na 
końcu „kolumny.” Nogi zapa-
dają po kolana. Ci, którzy idą 

pierwsi mają prawdopodobnie 
lżej, gdyż stąpają po roślinnym 
kożuchu, przerywają go lecz nie 
zapadają tak głęboko jak my na-
stępni. Trzeba dobrą chwilę mo-
cować się z gęstą mazią, żeby 
wyrwać nogę, krok i ponowna 
walka z uwolnieniem nogi. Czu-
ję potworne zmęczenie. Brak 
powietrza. Pot zalewa oczy, 
ale nie mogę przecież zostać. 
Blisko mnie idzie „Zbyszek.” 
Poznaję go po charakterystycz-
nej węgierskiej pelerynie, jest 
chory. Chyba na malarię. Poma-
gają mu dwaj koledzy. Znowu 
przypływ energii. Idziemy obok 
siebie, zamieniając parę słów. 
Przed nami wlecze się erkaemi-
sta dźwigając MG. Podziwiam 
mimo woli tego dość drobnego 
chłopca, jak on sobie radzi z 
tym ciężarem. Erkaemista staje 
ciężko dysząc. „Nie mogę już. 
Ponieś trochę”, mówi i wlepia 
mi swój maszyngewer, zabie-
rając jednocześnie mój karabin. 
Cóż miałem robić. Przecież nie 
powiem, że już nie mogę. Coraz 
ciężej wyrwać nogę, walczę za-
żarcie o każdy krok, ale zostaję 
z tyłu. Idę, płaczę, złorzeczę, 
przeklinam swoje narodziny, 
później przypływ jakiegoś wi-
sielczego humoru, pocieszam 
się, że „dobrze, że nie mam bu-
tów, bo bym je zgubił.” Przeła-
małem kryzys. „Drzazga” od-
biera swoją broń. Tu jest wyżej 
i sucho. Padam na piasek dysząc 
ciężko. Już świta. Oficerowie 
porządkują wojsko. Jako jedna z 
pierwszych idzie grupa sowiec-
kich partyzantów. My natomiast 
idziemy na samym końcu. Szyb-
ko się rozjaśnia. Znajdujemy się 
na piaszczystej drodze biegną-
cej lekko pod górę. Z prawej, na 
drzewach widać porozwieszane 
kable telefoniczne. Biegniemy. 
Przeskakujemy okopy. Słychać 
dzwoniący w ziemiance telefon. 
Za szczytem wzniesiono zasie-
ki z drutu kolczastego. Szybko 
przełazimy przez nie. To na-
straja optymistycznie. Przed 
nami pośród łąk widoczna jest 
Prypeć. Nie wygląda groźnie. 
Jestem pełny optymizmu. Nie 
taki diabeł straszny. Zbiegamy 
ze wzgórza. W lewo wzdłuż 
rzeki widać bezładne mrowie 
ludzi. Pędzimy tak wszyscy w 
dół rzeki. Ktoś zgubił karabin. 
Brat zastanawia się, czy nie 
wziąć czasem, bo jego jest ze-
psuty. „Bierz”, mówię stanow-
czo. Stefan ma wątpliwości. „A 
jeśli ktoś się po niego zgłosi, 
będę musiał oddać”. „To bierz 
i swój”, doradzam idiotycznie. 
Instynktownie zależy mi na cza-
sie. Stefan bierze dwa. Docho-
dzimy do pierwszej przeszkody. 
Jest to dość szeroki rów melio-
racyjny. Woda sięga powyżej 
pasa. Zaczyna i potęguje się 
ostrzał. Swiszczące paciorki 
km-ów tną powietrze. Niemcy 
strzelają wzdłuż rzeki z prawej, 
Sowieci z naprzeciwka. Coraz 
więcej wybuchów pocisków ar-
tyleryjskich i moździerzowych. 
Tu i ówdzie leżą nieruchomi 
żołnierze. 
„Płyniemy na drugą stronę”, po-

dejmuję decyzję. „Czy ja podo-
łam?”, powątpiewa Stefan. Obaj 
jesteśmy dobrymi pływakami. 
„Dasz radę, nie bój nic!” I dla 
dodania mu odwagi pierwszy, 
nie oglądając się wchodzę do 
wody. Wydaje mi się, że powie-
dział coś do mnie, ale nie zro-
zumiałem co. Zaczynam płynąć. 
Spostrzegam, że niedaleko, do-
słownie kilka metrów od brze-
gu rozpaczliwie z wodą walczy 
nasz kolega z Łucka - Piątkow-
ski. Podpłynąłem do niego, po-
pchnąłem go w kierunku brzegu 
i sam zacząłem tonąć. Gdybym 
był przezorniejszy, to na pew-
no rozebrałbym się do naga i 
przepłynięcie rzeki nie sprawi-
łoby mi większego problemu. 
Tymczasem ja pozbyłem się 
uprzednio jedynie spodni i kale-
sonów. Zostałem w niemieckiej 
watowanej kurtce brezentowej, 
obciążony torbą z amunicją i 
granatami, menażką bez przy-
krycia no i karabinem. Całe to 
obciążenie, łącznie z nasiąknię-
tą kurtką zaczęło niesamowicie 
ciągnąć na dno. Walczyłem tyl-
ko o to, by nie napić się wody i 
łyknąć powietrza. Nie przyszło 
mi na myśl, że pod wodą można 
byłoby zdjąć karabin lub odpiąć 
pas. Po prostu zacząłem się to-
pić. Ciągle widziałem nad sobą 
półmetrową warstwę jasnozie-
lonej wody. Od czasu do czasu 
udawało mi się ją przebić, za-
czerpnąć powietrza i pogrąża-
łem się znowu. Ogarnęła mnie 
rozpacz. Pomyślałem o oczeku-
jącej nas Matce. Myśl ta dodała 
mi sił, jednocześnie przeniknęła 
mnie świadomość, że Brat nie 
żyje. Nie wiem jak długo wal-
czyłem o utrzymanie życia. W 
końcu zrezygnowany opuściłem 
się na dno. Woda sięgała mi do 
dolnej wargi. Byłem przy dru-
gim brzegu. Wywlokłem się z 
wody, lecz nie mogłem ustać na 
nogach. Położyłem się na brze-
gu i zacząłem szukać Stefana. 
Na rzece go nie było. 
Woda niosła jedynie kilkanaście 
czapek - jedynych pozostało-
ści po utopionych żołnierzach. 
Nie było go również w miejscu, 
gdzie wchodziłem do wody. Po 
„niemieckiej” stronie szalał ar-
tyleryjski ogień. Pojedynczy 
żołnierze przebiegali jeszcze 
w dół rzeki. Kilku przepłynęło 
rzekę w moim kierunku. Nie 
miałem ani sił, ani ochoty pod-
nieść się z miejsca. Tuż koło 
mnie wyszło z wody kilku na-
gich żołnierzy. Pobiegli szyb-
ko w kierunku sowieckiej linii. 
Obserwuję ich. Nagie postacie 
biegnące na tle jasnej zielonej 
łąki. Nagle seria wybuchów. 
Leżą skrwawieni dogorywając. 
Czuję, że coś mi zalewa oczy. 
Ocieram i widzę na ręce krew. 
Sprawdzam - mam tylko lekko 
rozciętą brew. Po jakimś czasie 
podnoszę się i idę wolno, mijam 
zakrwawione ciała. Dobiega 
mnie głos:
 „Towarisz, zdeś miny, ostoroż-
no!” 
To ostrzega mnie jeden z kilku 
stojących za krzakiem żołnie-
rzy radzieckich. Przystanąłem. 

Przez Prypeć
Olgierd Kowalski
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Jasnym stało się dla mnie w 
jaki sposób zginęli biegnący tu 
żołnierze. Mija mnie biegiem 
„Mamut” (Talaga), mniej wię-
cej mój rówieśnik. Ostrzegam 
go przed minami. Pobiegł dalej, 
przystanął i krzyczy do mnie: 
„Uważaj! Tu jest mina, od niej 
ciągnie się cieniutki drut.” Te-
raz i ja dostrzegam miny i po-
łączone z nimi cienkie druty. 
Przechodzę pomału nad drutami. 
Docieram do okopów. Trząsłem 
się cały, więc któryś z żołnierzy 
oddał mi płaszcz. Czułem, że mi 
współczują. Powiedzieli mi, że 
mieliśmy pecha, bowiem miny 
zostały założone dopiero uprzed-
niej nocy. Podobno przepłynął 
jakiś tubylec z wiadomością, iż 
Niemcy przebrani za partyzan-
tów będą forsować Prypeć. Stąd 
zaminowanie przedpola i ogólne 
pogotowie bojowe. Po jakimś 
czasie wpadł do ziemianki pod-
oficer i stanowczo kazał mi udać 
się w lewo, na punkt zborny. 
Obiecałem zostawić tam płaszcz 
i powlokłem się w nakazanym 
kierunku. Punktem zbornym 
była niedaleko położona polan-
ka. Tuż przed nią natknąłem się 
na kilku sowieckich żołnierzy, 
których potwornie beształ ofi-
cer. Chodziło o to, że żołnierze 
ci stanowiący obsługę ciężkiego 
karabinu maszynowego opuści-
li stanowiska i wycofali się do 
tyłu. Oficer groził za to karną 
kompanią. Żołnierze tłumaczyli 
się, iż nie wytrzymali nerwowo, 
czując, iż coś jest nie tak, bo 
biegnący na kładkę ludzie, nie 
bardzo przypominali Niemców, 
nie strzelali, tylko coś krzyczeli, 
padali koszeni, a inni krzycząc 
biegli dalej. Kazano mi odejść. 
Na polance zebrało się sporo 
partyzantów. Jakiś oficer za-
rządził zbiórkę sowieckiej gru-
py przedzierającej się razem z 
nami i grupa ta odmaszerowała. 
Zostaliśmy my i paru oficerów. 
Przybywało rannych. Pamiętam, 
że „Niuśka” Perkin był ranny w 
głowę. Początkowo myślałem, 
że powierzchownie. Próbowa-
łem dowiedzieć się, czy nie wie 
co się stało z moim Bratem „Ko-
tem”, i jego bratem „Murem.” 
Ale „Niuśka” mimo, że chodził, 
był nieprzytomny. „Mura” wraz 
z jego pamiętnikami pochłonęła 
rzeka. Przyjechał jakiś generał. 

Zaczął nieprzyjaźnie wykrzyki-
wać na temat naszego dowódz-
twa, że nie uzgadniając akcji 
przebicia się przez front spowo-
dowali taką masakrę, że powin-
no się oddać ich pod sąd wojsko-
wy etc. Nie zdaję sobie sprawy z 
ogromu poniesionych strat. Jest 
nas tu, na polanie mała garstka. 
Rannymi zaczynają opiekować 
się sowieckie sanitariuszki. Po 
udzieleniu pierwszej pomocy ła-
dują ciężej rannych na furmanki 
i odwożą. Za nimi podążają lżej 
ranni. Z oficerów widzę „Zają-
ca” i „Mollego”. Po rozmowie z 
generałem ogłaszają, iż musimy 
złożyć broń. Próbujemy opo-
nować. Włączają się Sowieci: 
„Niczewo, dadut wam nowoje 
orużje”, mówią. Z bólem serca 
rzucamy na stos broń. Każdy ka-
rabin, każdy pistolet mo swoją 
historię. Lecą ze złością ciskane 
karabiny wszelkich typów: pol-

skie przedwojenne mauzery, nie-
mieckie, rosyjskie, węgierskie, a 
nawet austryjackie z pierwszej 
wojny światowej. Najtrudniej 
pozbyć się pistoletów. Te z miej-
sca zostają rozkradane przez to-
warzyszących świcie żołnierzy. 
Rechoczą z uciechy. W końcu 
pod konwojem odprowadzono 
nas do jakiejś samotnej chaty, 
odległej o około godzinę marszu 
od frontu. Tu przywieziono nam 
obiad - gorącą zupę. Co pewien 
czas dobijają do nas następne 
grupy kolegów. Jest nas bardzo 
mało. Było nas ok. 700, a teraz 
mieścimy się w jednej małej cha-
cie. Każdy każdego wypytuje o 
swoich bliskich. Rysuje się po-
nury obraz tragedii. Zaginął do-
wódca kpt. „Garda”. Wiadomo, 
iż „Garda” kazał nieumiejącym 
pływać połączyć pasy i sam prze-
ciągnął je na drugą stronę rzeki. 
W trakcie przeprawy „lina” ta 

pękła i korzystający z niej zna-
leźli śmierć w nurtach rzeki. Co 
stało się z kpt. „Gardą” - nikt nie 
wie. Niektórzy twierdzą, że wy-
szedł na brzeg z przewieszoną 
teczką i tu zginął od wybuchu, 
inni, że pobiegł do Sowietów. 
Faktem jest, że nikt go więcej 
nie widział. Nikt nie zbiera ran-
nych. Wiadomym było, że przez 
Prypeć przerzucona była prowi-
zoryczna kładka, po której mie-
liśmy forsować rzekę. Tu wła-
śnie był najsilniejszy i najdłużej 
trwający ogień ckm-ów, moź-
dzierzy i artylerii.   Z bliższych 
kolegów spotkałem „Drzazgę” 
i „Krzemienia” (Janusz Konop-
ka). Janusz, podobnie jak i Ste-
fan mieli ze sobą aparaty foto-
graficzne. Stefan wielokrotnie 
przypominał kolegom, że jeśli 
coś mu się stanie by zabrali apa-
rat i filmy. Z zapałem fotografo-
wali życie partyzanckie. Stefan 

nie przeszedł, natomiast Janusz, 
w jakimś amoku zniszczył aparat 
i filmy już na sowieckim brzegu. 
Leżeliśmy na rozścielonej na 
podłodze słomie, otępiali, nie 
mogąc ochłonąć z klęski. Nikt 
nie płakał. Zbyt wielki był ból. 
Czuję się winny śmierci Brata. 
Dlaczego go opuściłem? Wpa-
dam jak i inni w depresję. (…) 
Wszystko wskazywało na to, że 
rzezi tej celowo dokonali So-
wieci. Teraz wyraźnie chcą nas 
włączyć do „berlingowców”. Jak 
się nie zgodzimy, co nas czeka: 
„robocze bataliony” czy łagry?

Fragment z książki Olgierda Ko-
walskiego; 

Wspomnienia grudzień 1943 - 
maj 1945 Część I

/ Las zapewniał bezpieczeństwo, ze zb. Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyń

Lwowska Fala 
- autorska audycja Danuty Skal-

skiej na antenie Polskiego Radia 
Katowice 
(UKF 102,2 MHz) w każdą nie-
dziele o godz. 8.10. 
Dla Polaków za oceanem po-
wtórka audycji o 1.00 w nocy z 
niedzieli na poniedziałek.

Audycje archiwalne do pobrania 
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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IKONA UKRZYŻOWANIA 
Anna Małgorzata Budzińska

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

Prawosławne ikony ukrzyżowania ukazują nam pokój 
śmierci Chrystusowej, zachodnie ukrzyżowania pokazują 
męczeńską śmierć człowieka - ale rzeczywistość łączy jed-
no i drugie.
Na Wschodzie Ukrzyżowany nigdy nie przedstawia reali-
zmu wycieńczonego i martwego ciała. Zmarły jest spokoj-
ny, jakby spał. Jezus nie nosi cierniowej korony. Kyrios nie 
traci nic ze swojej królewskiej szlachetności, zachowuje 
swój majestat. 
JEZUS przedstawiony jest jako Ten, który w wolności 
umiera na krzyżu i w darze daje nam samego Siebie. „Nikt 
nie zabiera mi życia, lecz Ja sam je oddaję” (J 10,18).
Gest otwartych dłoni podkreśla Jego brak oporu i gotowość 
wydania samego siebie. Jezus nie jest zmiażdżony cierpie-
niem i opuszczony, widzimy Go natomiast pełnego chwały. 

Ciało Chrystusa na ikonie nie jest ani zmysłowe, ani prze-
sadnie upiększone. Ikona chce ukazać ciało przemienione. 
To, co śmiertelne staje się przemienione w to, co nieśmier-
telne. Ból i cierpienie widziane są z punktu widzenia Zmar-
twychwstania dlatego ciało spoczywa na ramionach krzyża 
spokojnie i dostojnie. Zbawiciel na krzyżu nie jest zwyczaj-
nie zmarłym Chrystusem, jest Kyriosem, Panem własnej 
śmierci i Panem swego życia. Męka nie wywołała w Nim 
żadnej zmiany. Pozostaje Słowem, życiem wiecznym, które 
wydaje się na śmierć i przezwycięża ją. Bóg-Człowiek uka-
zuje się w swym podwójnym i niepodzielnym wymiarze.

Tło architektoniczne ukazuje mury Jeruzalem. Chrystus 
cierpiący poza Świętym Miastem staje się Drogą, którą 
wierni powinni pójść.
Krzyż stoi na wzgórzu, na ciemnej grocie, w której bieleją 
kości i czaszka. Jest to czaszka Adama, jako symbol proto-
plasty ludzkości.
Umieszczenie krzyża na ciemnej grocie symbolizuje zwy-
cięstwo Chrystusa nad mrokiem grzechu, śmierci i pie-
kła.  To, że krzyż stoi na grocie może być nawiązaniem do 
przekazu apokryficznego, który mówi, ze Chrystus został 
ukrzyżowany na grobie Adama. A na krzyżu wina pierw-
szego człowieka zostaje zmazana krwią Chrystusa. Krew 
Nowego Adama spływa na czaszkę pierwszego Adama, 
przedstawiciela nas wszystkich, w ten sposób odzyskuje on 
życie w samym Życiu.
Krzyż wzniesiony w sercu świata wyznacza ze swej strony 
oś, poprzez którą komunikują się trzy poziomy kosmiczne: 
górny (niebo), środkowy (ziemia), dolny (otchłań), w któ-
rych wznosi się Drzewo Zbawienia. 
Poprzeczka krzyża umiejscowiona pod stopami Chrystusa 
przedstawia wagę przeznaczenia, dwa przeciwstawne kró-

lestwa, które krzyż wiąże, uwalniając nas związanych.

Legenda mówi, ze zmarłemu Adamowi, jego syn Set wło-
żył do ust otrzymane od Pana ziarna trzech różnych drzew 
- cedru, cyprysu i oliwki – które złączyły się i wyrosło z 
nich drzewo, by później niego wykonać krzyż. I w ten spo-
sób łączą się: Adam i Jezus, drzewo śmierci i drzewo życia, 
grzech i odkupienie, wygnanie i powrót do raju. 

Ukrzyżowanie - krzyż z ciałem Chrystusa - wznosi się od 
ziemi do nieba. To most łączący ziemię z królestwem nie-
bieskim. Człowiek może podnieść się ze swojego ziem-
skiego, grzesznego, marnego, próżnego życia do tego kró-
lestwa, do wieczności.
Na ikonie Ukrzyżowania oprócz Chrystusa i Krzyża wi-
dzimy tylko dwie osoby. Nie ma tam wszystkich aposto-
łów. Tylko Jan był pod Krzyżem. Jemu ukrzyżowany Jezus 
Chrystus powierzył opiekę nad matką: „Oto matka twoja”.
Jan zwraca się ku Chrystusowie pełen bólu i lęku.  Jego 
dłoń wspiera lekko pochyloną głowę i zdaje się kierować 
myśli ku Chrystusowi. Jan patrzy przed siebie, jego spoj-
rzenie zdaje się zagubione w nieskończoności lub skiero-
wane do wnętrza, a zamyślony rozważa tajemnice Męki.
Chrystus na krzyżu zwraca się w stronę Marii.
Matka ogarnięta bólem, jednak bez spektaklu łez i teatral-
nych gestów. Nie buntuje się, ale całym sercem przywiera 
do miłości Dobrego Pasterza oddającego życie za swoje 
owce. Będąc przy Synu i przyjmując wolę Ojca uczestniczy 
w dziele odkupienia jedynego Zbawiciela. 
W narożnikach ikony widać  Słońce i Księżyc. Symbolizują 
dzień i noc. Mają ukazać przestrach widzialnego świata w 
obliczu śmierci jego Władcy.

W liturgii Eucharystycznej kapłan obrządku wschodniego 
po podniesieniu dolewa do kielicha odrobinę ciepłej wody i 
miesza ją. Według soboru z 692 roku krew i woda spływały 
ciepłe z ciała Chrystusa, również po Jego śmierci. Czyn ka-
płana oznacza, że krew Chrystusa jest wciąż żywa, ciepła, 
dotleniona. 
Krzyż na Golgocie nie stał się końcem Chrystusa. Ma on 
sens kiedy odczyta się go w świetle Tajemnicy Zbawczej. 
Ikona krzyża staje się wtedy oknem nadziei.

Źródła:
 Paul Evdokimov „Sztuka ikony. Teologia piękna.”
http://liturgia.wiara.pl/doc/419249.Okno-nadziei-jakim-
-jest-ikona-ukrzyzowania/3

PA S T E R Z U 
BIAŁY
Aleksander Szumański do 
działu „Barwy Kresów”

PASTERZU BIAŁY, pielgrzymie wszech-
czasów
I znów ucałowałeś swój czarnoziem złoty,
I znów się wsłuchiwałeś w poszum rod-
nych lasów,
Ustami rozdawałeś swe słowa klejnoty.

A wzrosłeś w swą ziemię tylko miłowa-
niem,
Wszak ukochałeś co nam było dane,
Krakowem wzrosłeś w swoje miłowanie
I oddałeś Kraków Ojczyzny wezwaniem.

I tak nas zaprowadzisz na Ojczyzny łono
Nie tylko Lwowem twą miłość skrwiawio-
no.

Stanąłeś w zadumie przed jubilera skle-
pem,
Przekazałeś spragnionym to co najważ-
niejsze,
Sprawiedliwą mądrość wielokrotnym 
echem
I stało się wielkie, pozorem najmniejsze.

Maluczkim przecie wystawiłeś trony,
Ubrałeś najskromniejszych w serc szaty 
królewskie,
I schyliły w pokorze swej kłosów zagony,
A lazurem jaśniały sklepienia niebieskie.

Ty słońce przecie wstrzymałeś w swym zło-
cie,
A polską glebą poruszyłeś ziemię, 
Orłu koronę ubrałeś w swym locie,
Bo Polską wzrosłeś w swego ludu plemię.

A imię twoje dwunastu przy Tobie,
A Imię Twoje Łaską Pańską dane,
Pasterzu Biały, w swej tiary ozdobie
Tak nam błogosławisz jak Ci było brane.
 
                
Aleksander Szumański 
27 kwietnia 2014 roku W Dniu kanonizacji św. Jana Pawła 

II Kraków, 27 kwietnia 2014 roku



www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                                                                                                   1 maja 2014 - strona 29BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

Gdy 7 lutego 2008 roku w Salo-
nie literackim „Jagiellonki” mia-
łem zaszczyt komentować książkę 
„Krakowskim szlakiem rodu Bed-
narskich” autorstwa Zofii Bednar-
skiej i Tadeusza Zygmunta Bednar-
skiego, nie przypuszczałem, iż tak 
szybko ukaże się następna, siódma 
już pozycja „krakowsko szlakowa” 
o kolejnym wybitnym artyście mło-
dopolskim i profesorze krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych – Stani-
sławie Dębickim / 1866 – 1924 /, 
tym bardziej bliska mojemu sercu, 
iż artysta ów wpisał się również i w 
szlak lwowski.
Doniosła to była uroczystość, po-
parta faktem, iż odbyła się właśnie 
w Salonie Literackim Biblioteki Ja-
giellońskiej (słynnej „Jagiellonki”), 
a zważywszy, iż w 1996 roku Auto-
rzy - Zofia i Tadeusz Zygmunt Bed-
narscy uhonorowani zostali tytułem 
„ Kustosza Honorowego Biblioteki 
Jagiellońskiej” godne to jest szcze-
gólnego uznania dla autorów. 
Zofia Bednarska jest małżonką 
Tadeusza Zygmunta, wieloletnią 
towarzyszką jego życia, również 
współautorką, dokumentalistką, 
archiwistką dobierającą atrakcyj-
ne, mało znane ilustracje do cyklu 
„Krakowskim szlakiem”. To wła-
śnie ona nakłoniła swojego męża 
do napisania pierwszej książki o 
Jacku Malczewskim. 
Za autorem cytuję : „Kiedy odsze-
dłem na emeryturę, może nieco 
w aurze przygnębienia ujawnio-
ną chorobą, Zofia powiedziała 
stanowczo: nie będziesz leżał na 
tapczanie i myślał o przerzutach 
(nowotworowych dopisek AS)”. 
Napiszesz książkę o Malczewskim 
i znając twe dokumentalistyczne 
pasje ujawnisz wiele krakowskich 
i lwowskich spraw, na które nie 
zwrócili uwagi - bo i nie musieli 
- historycy sztuki, badacze malar-
stwa”. 
Tadeusz Zygmunt Bednarski, kra-
kowianin, nowodworczyk, praso-
znawca, dokumentalista prasowy 
„Gazety Krakowskiej” i  „Dzien-
nika Polskiego”, współpracownik 
ponad 60 tytułów prasowych od 
„Alma Mater” po „Życie Literac-
kie”, ponadto poeta. 

Prawnuk Wojciecha Bednarskiego, 
którego imieniem nazwany jest je-
den z piękniejszych krakowskich 
parków. Wojciech Bednarski był 
pedagogiem, działaczem społecz-
nym, wielce zasłużonym dla dziel-
nicy Podgórze w Krakowie, hono-
rowy obywatel tej dzielnicy.

Park im. Wojciecha Bednarskiego 
– park miejski o dużej wartości kra-
jobrazowo-historycznej, założony 
pod koniec XIX w. w prawobrzeż-
nej części Krakowa – Podgórzu 
(wówczas samodzielnym mieście). 
Park położony jest na Krzemion-
kach Podgórskich w malowniczym 
zagłębieniu powstałym w wyni-

ku eksploatacji wapieni i na zbo-
czach izolowanego zrębu Bramy 
Krakowskiej, na wys. 230-240 m 
n.p.m. Powierzchnia 9,2 ha, wraz 
z tzw. Zalesieniem 13,5 ha. W po-
bliżu znajduje się klub sportowy 
– Korona Kraków. W obrębie par-
ku można wyróżnić dwie części – 
starsza ma charakter neoklasyczny, 
nowsza zaś modernistyczny.
W tym miejscu wypada przypo-
mnieć tych młodopolan, których 
sześcioma tytułami Autorzy Zofia i 
Tadeusz Z. Bednarscy wpisali już w 
„krakowski szlak”, a to: Jacka Mal-
czewskiego, Jana Stanisławskiego, 
Leona Wyczółkowskiego, Teodora 
Axentowicza, Juliana Fałata i Józe-
fa Mehoffera.
Książka „Krakowskim szlakiem 
rodu Bednarskich”  została mi 
przez Autorów publicznie wręczo-
na w Salonie Literackim Biblioteki 
Jagiellońskiej w czasie jubileuszo-
wej uroczystości półwiecza pracy 
twórczej Tadeusza Zygmunta Bed-
narskiego z dedykacją: „Wielce 
Szanownemu Panu Red. Aleksan-
drowi Szumańskiemu dziękując za 
dotychczasową życzliwość i pro-
sząc o prowadzenie jubileuszowe-
go spotkania w Salonie Literackim 
„Jagiellonki”.
Z wdzięcznością Tadeusz Z. Bed-
narski”. 

Autorzy na łamach książki kilka-
krotnie wymieniają moje nazwisko 
związane z pracą w światowych 
mediach polonijnych i moimi za-
mieszczonymi tam tekstami  o 
twórczości Autora.

Tadeusz Z. Bednarski na łamach 
„Dziennika Polskiego” (www.
dziennik.krakow.pl- Dziennik Pol-
ski nr 126 30.05.1998 „Liryka 
Aleksandra Szumańskiego” autor 
Tadeusz Z. Bednarski „Dziennik 
Polski” - Kraków ISSN 0137-9089) 
napisał m.in. o mojej twórczości 
poetyckiej:
„(…) w tej liryce …pobrzmiewają 
echa dawnych tradycyjnych uzna-
nych mistrzów…” korespondując 
w owym tekście z Jerzym Micha-
łem Czarneckim, który napisał o 
mojej twórczości:
„(…)Krytyk literacki Jerzy Michał 
Czarnecki – prezes Krakowskiego 
Oddziału Związku Literatów Pol-
skich w recenzji „Krakowskie pió-
ra” m.in. tak napisał o tym poema-
cie „(„Fotografie polskie”): 
”…Najbliższe paralele znajduję 
tutaj do poezji Juliusza Słowac-
kiego…”. Pełny tekst tej krytyki 
literackiej zamieszcza chicagowski 
„Dziennik Związkowy” w wydaniu 
z 15 maja 2001 r. „Liryka Aleksan-
dra Szumańskiego” http://pl.wiki-
pedia.org/wiki/Aleksander_Szuma-
%C5%84ski
I tak 19 maja 2009 roku podobnie 
jak w roku ubiegłym w auli Bi-
blioteki Jagiellońskiej odbyła się 
promocja książki autorstwa Zofii 

Bednarskiej i Tadeusza Zygmunta 
Bednarskiego „Krakowskim szla-
kiem Stanisława Dębickiego”.  

Artysta ten zapewne nie będzie 
zwieńczeniem cyklu malarzy mło-
dopolskich, albowiem znana już jest 
powszechnie pracowitość tej pary 
autorskiej. Godny podkreślenia jest 
wybór przez autorów tej właśnie 
postaci, po prezentacji Jacka Mal-
czewskiego, Jana Stanisławskiego, 
Leona Wyczółkowskiego, Teodora 
Axentowicza, Juliana Fałata, Józe-
fa Mehofera i własnego rodu, albo-
wiem wydaje się, iż Stanisław Dę-
bicki należący przecież do pocztu 
wybitnych polskich twórców został 
niesłusznie zapomniany. 

Owemu, jakby zapomnieniu, 
najwięcej może był winien sam 
Dębicki – jego usposobienie, nie-
śmiałość, przesadna skromność. Te 
cechy charakterologiczne artysty 
podkreślało wielu o nim piszących. 

W bieżącym roku minie prawie sto 
lat, od kiedy osieroconą po śmierci 
Stanisława Wyspiańskiego katedrę 
malarstwa religijnego i dekora-
cyjnego w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych objął Stanisław 
Dębicki. 

Doskonałym preludium do pod-
jęcia przez Stanisława Dębickie-
go zajęć pedagogicznych w kra-
kowskiej Akademii były posady, 
najpierw nauczyciela rysunku w 
Szkole Przemysłu Ceramicznego 
w Kołomyi, a potem w prywatnej 
Szkole Rysunku Marcelego Harasi-
mowicza we Lwowie. 

Powołanie Dębickiego na miejsce 
po Wyspiańskim w słynnej – nie 
tylko na ziemiach polskich, ale i 
na terytorium Cesarstwa Austro-
-Węgierskiego – uczelni było i za-
szczytem i wielkim awansem pre-
stiżowym. 

Przyznam, iż wcale nie ze zdu-
mieniem czytam w „Alma Mater”, 
miesięczniku Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego z maja 2009 roku, o szy-
kanowaniu Dębickiego po objęciu 
przez niego katedry. 

Autor Tadeusz Zygmunt Bednarski 
bardzo szeroko omawia w artykule 
„Stanisław Dębicki jako pedagog w 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych” owe niecne i podłe zachowa-
nia. Pisał wówczas Łada – Cybul-
ski: 

„Nie ma podłości, której by w Kra-
kowie nie wyrządzano od dwóch lat 
Stanisławowi Dębickiemu!  

Wymarzony pod każdym wzglę-
dem nauczyciel, naukę pojmujący 
jako naukę, nie jako krótką prakty-
kę… kupiecką, w pracę wkładają-
cy cały żar swego entuzjazmu – na 

każdym kroku kopany był i jest 
przez swych kolegów, przez tych 
właśnie, na których przede wszyst-
kim obowiązek dziś ciąży  dbania o 
dobro zakładu! 

…Granie na najniższych instynk-
tach rozpróżniaczonych i zdepra-
wowanych jednostek wśród mło-
dzieży, byle tylko przy jej pomocy 
pozbyć się „przybysza”…wiece 
krytyczne uczniaków przez rekto-
rat urządzane, na których analfa-
beci sztuki dyktowali swe poglądy 
na metody nauczania….do Wied-
nia nawet ślący raporty tajemne, 
byle tylko nie dopuścić do zmiany 
skromnej numeracji docenta na 
pensję nadzwyczajnego profesora, 
byle tylko utrącić stabilizację kole-
gi po pędzlu… 

A gdy mimo to wszystko ciężka 
praca z końcem roku szkolnego wy-
dała rezultat uderzająco widoczny i 
mogła się o tym przekonać publicz-
ność, ba, zobaczyć mógł przybyły 
z Namiestnictwa referent – wtedy 
już, już szły posiepaki rektorskie 
zdzierać i niszczyć wystawę.. 

Tak, tak, tutaj się to działo – w Pol-
sce, w Krakowie”. 

Tenże sam autor o kompaniach i 
intrygach wobec Dębickiego wspo-
mina również i w innej broszurce 
– „W bagnie polskiej sztuki, rzecz 
o Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie”, drukowanej wcześniej na 
łamach „Nowin” z kwietnia 1911 
roku. 

Należy domniemać, iż punktem 
odniesienia owych intryg była 
wielkość artystyczna Dębickiego, 
a więc nie tylko pierwiastek konku-
rencji zawodowej, ale też i zazdro-
ści. 

Niestety w sztuce polskiej istnieją 
i pojawiały się podobne przypadki, 
dotyczące np. Jana Matejki w ma-
larstwie, czy też Michała Bałuckie-
go, dramatopisarza, który skutkiem 
intryg popełnił samobójstwo w 
krakowskim parku im. dra Henryka 
Jordana. 

Pragnąłbym przybliżyć Szanow-
nym Czytelnikom  okres twór-
czości Stanisława Dębickiego we 
Lwowie i na Kresach. 

Kołomyja (Kresy II RP) znacząco 
wpisała się w biografię Stanisława 
Dębickiego. Stąd właśnie startował 
w świat – na malarskie studia w 
Wiedniu, Krakowie i Monachium. 
Do Paryża wyjechał później. Tu 
związał się jako pedagog ze Szko-
łą Przemysłu Ceramicznego, czy-
li, jak ją później zwano, Krajową 
Szkołą Garncarską, której celem 
było podniesienie dotychczasowej 
produkcji garncarskiej. 

Szkoła ta pokazywała swoje wy-
roby m.in. na Krajowej Wystawie 
Rolniczej i Przemysłowej we Lwo-
wie, prezentując kuchenne naczy-
nia gliniane, piece kaflowe, oraz 
elementy ornamentów do budowli 
i ogrodów. 

Do zdobnictwa wprowadził Dębic-
ki zakochany w Huculszczyźnie 
szlachetne huculskie motywy z 
Pokucia – z wyszywanek, haftów i 
snycerki. Kołomyja była jego bazą 
skąd odbywał malarskie wycieczki 
w huculski plener, na spotkanie z 
ciekawym terenem i ludźmi. 

Nie zdajemy sobie dzisiaj oczywi-
ście sprawy, że owa prowincjonalna 
mieścina była istotnym ośrodkiem 
życia artystycznego i handlowego / 
1885 – 1890 /. K. Abgar-Sołtan na 
łamach warszawskiego „Tygodnika 
Ilustrowanego” w sierpniu 1890 
roku pisał : 

„[…] A Kołomyja to świat cywi-
lizowany, kto wie czy nie prze-
cywilizowany. Jakby w jakim 
lewantyjskim portowym mieście 
słyszysz wkoło siebie najrozmait-
sze języki; oryginalne; nie polskie; 
nie słowiańskie twarze otaczają cię 
ze wszech stron; w restauracjach, 
cukierniach obija ci się o uszy ak-
cent angielskiej mowy – a bussines! 
bussines! grzmi na każdym kroku; 
on kieruje bezspornie czynami lu-
dzi i panuje jak Bóg i Pan[…]”. 

W Kołomyi mieszkała i tworzyła 
cała kolonia artystów – malarzy. 
Dębicki rocznik 1866 urodzony 
w Lubaczowie zachwycał się Ko-
łomyją i okolicą. A było to – jak i 
Lubaczów, środowisko etniczne 
zróżnicowane i już przez to cieka-
we – Polacy, Rusini, Ormianie, Ży-
dzi, żyjący w społecznej symbiozie, 
różni, a jednak pełni wzajemnego 
zrozumienia. I taki urozmaicony 
świat utrwalił artysta w malarstwie 
i rysunku tej okolicy. 

Typy Żydów i sceny z ich życia 
zajmują go nie tylko ze względu na 
malowniczość formy, ale także na 
zaciekawiającą treść.

„Mały rabin” i „Pogrzeb żydowski 
w małym miasteczku” należą do 
najlepszych dzieł tego wybitnego 
artysty. W Kołomyi w roku 1885 
powstała jedna z najbardziej zna-
czących i znanych prac Dębickiego 
„Mały rabin”, zresztą dublowana, 
która Dębicki określał: 

„Główka Żydka rabinisty”. Temat 
żydowski przejawiał się w takich 
pracach z tego okresu, jak „Cha-
majdes w chederze” „Pogrzeb ży-
dowski”, „Do chederu”, „Rabin”. 

Świetnie Dębicki potrafił oddać 
charakter przedmieść Kołomyi – 
z sentymentem serdecznym, bez 

LWOWSKIM SZLAKIEM STANISŁAWA 
DĘBICKIEGO
Aleksander Szumański do działu „Barwy Kresów”
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drwiny – pokazać miasto, którego 
był mieszkańcem. W „Wenecji ga-
licyjskiej” pokazał walące się kład-
ki nad potokami, płoty, oryginalne 
drewniane domki z ukośnymi dasz-
kami nad wejściami, wznoszące 
się jedno ponad drugie domostwa 
parterowe, a i piętrowe z gankami, 
z mansardowymi okienkami na 
dachy wyglądającymi, z niższymi 
oknami o szachownicy wielu ma-
łych szybek. 

Podobnie jak świat Żydów koło-
myjskich, ukazał i innych miesz-
kańców Pokucia – najrozmaitsze i 
liczne studia ludu huculskiego – ko-
biet, mężczyzn i dzieci. Ludzi i w 
zamożniejszych obejściach, i rzew-
ną biedę we wnętrzu chat kurnych, 
ludzi żyjących na zapieckach. 

Młodych, powabnych i zgrabnych 
i tych, których bezlitosny Chronos 
do ziemi zgarbionych przydusił. W 
pracach malarskich pokazał urok 
huculskich strojów – tych kobie-
cych długich barwnych spódnic, 
kaftanów z wymyślnymi haftami, 
serdakami na piersiach, z głowami 
w czepki zdobnymi, 

A i męskich, wielobarwnych – jak 
np. w kompozycji „Niedziela w 
górach”. Szlak wędrówek plene-
rowych zaznaczony jest na szki-
cownikach nazwami miejscowości 
– Delatyń, Gwoździec, Mikuliczyn, 
Stryj, Tyszkowice, Żabie… 

Huculi podobali mu się. Mężczyzn 
malował w różnym wieku. I tych 
w wielce już latach dojrzałych, i 
młodych chłopaków. Wrocławska 
wystawa z 1966 roku przypomnia-
ła te typy. 

Był tam i obraz „Siedzący Hucuł”. 
Stary gazda, pełen dostojeństwa, o 
długich włosach na boki rozczesa-
nych, z miotłami wąsów, z łagod-
nym, serdecznym spojrzeniem. 

Ubrany w serdak, co białą koszu-
lę – do kolan sięgająca – skrywał, 
a białe bufiaste rękawy mocne 
okrywały ręce. Prawa kij pasterski 
przytrzymywała, lewa spoczywa-
ła na kolanie. Przez prawe ramię 
przewieszony był szeroki pas, co 
torbę pasterską podtrzymywał. 

Pobyt w Kołomyi był dla Dębic-
kiego owocny pod każdym wzglę-
dem – nabył malarskiego doświad-
czenia, poznał bogactwo kolorytu 
świata Hucułów, mistrzowsko się 
wprawił – w opanowaną już z daw-
na – sztukę rysunku, spróbował 
kromki smaku nauczycielskiego 
chleba. 
Z bagażem tym wyjeżdżał znów w 
świat. A Paris! Kochał bardzo kraj, 
a już do Lwowa był szczególnie 
przywiązany. W stołecznym mie-
ście Galicji zamieszkał Dębicki po 
powrocie z Francji i tu wkrótce w 
grupie artystów prym wodzić za-
czął, a środowisko zaakceptowało 
go serdecznie. 

„Posiada Lwów bardzo utalento-
wanego artystę, zwłaszcza w kie-
runku dekoracyjnym – Stanisława 
Dębickiego”, tak na łamach war-
szawskiego „Tygodnika Ilustrowa-
nego” pisał Paweł Ettinger. 

Stanisław Wasylewski wspaniały 
piewca rangi lwiego grodu oma-
wiając lata 1900 – 1915 w swej 
księdze „Lwów”, tak oto prezento-
wał rolę lwowską Stanisława Dę-
bickiego:  

„Czołowa postacią cyganerii 
lwowskiej jest artysta, bez którego, 
jak ktoś powiedział, nie wyobrazić 
sobie świata artystycznego w tej 
dobie. Stanisław Dębicki czyni na 
mniejszą skalę to, co w Krakowie 
Wyspiański. Kładzie fundamenty 
pod zdobnictwo książki. 

Bo i rzeczywiście – na lwowskim 
terenie dał się wkrótce poznać nie 
tylko jako uczestnik wystaw tam-
tejszego Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych i jego działacz, ale 
jako współtwórca Stowarzyszenia 
Malarzy dla Podniesienia Sztuki 
Religijnej; czynny członek Sokol-
stwa, pomysłodawca kartek pocz-
towych, najwybitniejszy w Galicji, 
obok Feliksa Jasieńskiego – zbie-
racz i znawca japońskich drze-
worytów; współpracownik – jako 
scenograf i kostiumolog – sceny 
lwowskiej; wielostronny grafik – 
twórca całego wystroju książek: 
od projektu okładki, rysunków w 

tekście, ozdobników, po inicjały; 
projektant plakatów, afiszy, eks-
librisów, nalepek firmowych, re-
klam; ozdobników i inicjałów w 
prasie literackiej i artystycznej; 
wykładowca szkoły malarskiej 
Marcelego Harasimowicza; pro-
jektodawca i wykonawca panneau 
dekoracyjnych do cennych obiek-
tów – sakralnych i świeckich.

 Jak wspomniałem Dębicki wysta-
wiał jako portrecista, pejzażysta, 
wedutysta w lwowskim Towarzy-
stwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. 
I tu warto przytoczyć notatkę Sta-
nisława Wyspiańskiego, który od-
wiedzając lwowską wystawę TPSP 
25 października 1892 roku – zapi-
sał w swoim raptularzu, iż oglądał 
akwarele Makarewicza, oraz pięk-
ne pejzaże Stanisława Dębickiego, 
o których Łoziński powiedział: 

„To jest genialny człowiek”. O 
związkach Dębickiego z lwow-
skim Sokolstwem przypominają 
Wacława Milewska i Maria Zien-
tara w pracy o sztuce Legionów 
„Sztuka Legionów Polskich i jej 
twórcy 1914 – 1918”. 

We Lwowie, jak i w Kołomyi doj-
rzewał talent pedagoga artysty. 

W czasie promocji książki w dniu 
19 maja 2009 roku istotne jej frag-
menty czytali na przemiennie au-
torzy Zofia Bednarska i Tadeusz 
Zygmunt Bednarski honorowi ku-

stosze Biblioteki Jagiellońskiej. 
Prezentację tekstu bogato wypełni-
ły wyświetlane ilustracje z książki. 
Jak zwykle przy takich wydarze-
niach laudację złożyli przedstawi-
ciele burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnicy. 

Należy w zakończeniu przypo-
mnieć, iż Tadeusz Zygmunt Bed-
narski jest honorowym obywa-
telem m. Szczawnicy, członkiem 
bractwa Wawelskiego Dzwonu 
Spiżowego, Zasłużonym Człon-
kiem Związku Podhalan. Nagro-
dzony został m. In. Złotym Laurem 
Fundacji Kultury Polskiej, Złotym 
Krzyżem Zasługi, Statuetką Józefa 
Piłsudskiego, Medalem Jana Ma-
tejki, Odznaką „Honoris Gratia”, 
Odznaką „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”. 

Po zakończeniu promocji goście 
zostali zaproszeni na oglądnięcie 
ekspozycji wydawnictw, które za-
mieściły teksty Tadeusza Zygmun-
ta Bednarskiego, również uzna-
nego poety. Gości poczęstowano 
również lampką wina. 

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

Aleksander Szumański „Kurier 
Codzienny” Chicago
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Jeżeli będziemy szukać ikony 
Ostatniej Wieczerzy na ikonosta-
sie w cerkwi, nie trudno będzie 
zauważyć, że zajmuje ona za-
wsze bardzo eksponowane miej-
sce – nad centralnymi drzwiami, 
w jednej linii z innymi ikonami, a 
mianowicie z ikoną Zwiastowania 
i Ukrzyżowania. 
Ostatnia wieczerza to ostatnia 
uczta Jezusa Chrystusa z aposto-

łami. 
 Przyjrzyjmy się tej ikonie.
Według zwyczaju starożytnego, 
Chrystus nie znajduje się w cen-
tralnym miejscu stołu, jak przed-
stawia Go wiele innych obrazów. 

Na ikonie widzimy go w miejscu, 
które zwyczajowo zajmowała 
przy stole głowa rodziny. 
 Na  ikonie Zesłania Ducha Świę-
tego, gdzie również są apostoło-
wie, wszyscy oni mają aureole, są 
dostojni, trzymają księgę lub zwój 
i są jasno określeni. Tutaj, na iko-
nie Ostatniej Wieczerzy widać na-
tomiast zwykłych ludzi, bez aure-
oli, bez tytułów apostolskich, bez 

ksiąg. Uwaga wszystkich skie-
rowana jest na Chrystusa, którzy 
przewodzi przy stole. 
Co się działo w czasie tej wiecze-
rzy?

Chrystus podsumował to, czego 
nauczał, i dał ostatnią naukę Swo-
im uczniom. „Przykazanie nowe 
daję wam, abyście się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja was umiłowa-
łem, tak i wy miłujcie się wzajem-
nie”. 
Poświęcił ich do Sakramentu 
Komunii: pobłogosławił chleb, 
przełamał go i rozdał ze słowami: 
„Bierzcie i jedzcie: to jest Ciało 
Moje”, a następnie, wziąwszy kie-
lich z winem, powiedział: pijcie z 
niego wszyscy, albowiem „to jest 
Krew Moja nowego przymierza, 
która za wielu jest wylewana na 
odpuszczenie grzechów”. Zba-
wiciel przygotował apostołów 
do służenia. „Jak Ty posłałeś 
Mnie na świat, tak i Ja posłałem 
ich na świat „ - powiedział Chry-
stus w swojej modlitwie do Ojca. 
Ostatnia Wieczerza, która miała 
miejsce w wieczerniku jednego 
z domów Jerozolimy, otrzymała 
powszechne znaczenie i nieprze-
mijający sens. 

Kolor stołu jest  matowy, smut-
ny- to symbol prawa Starego Te-
stamentu, na mocy którego Chry-
stus spożywa Paschę ze swoimi 
uczniami.  Obrus jest jednak ozdo-
biony krzyżami – to znak, że to już 
nowa Pascha. Apostołowie siedzą 
wokół stołu. Ikona przedstawia 
moment szczególny Ostatniej 

Wieczerzy, kiedy Jezus mówi do 
nich: Zaprawdę powiadam wam, 
jeden z was mnie zdradzi. Ucznio-
wie patrzą na siebie nawzajem, nie 
wiedząc o kim mówi. 
 Chrystus dopiero co powiedział, 
że jeden z apostołów Go wyda- 
jak to możliwe?! Uczniowie ze 
zdumieniem i przestrachem patrzą 
jeden na drugiego. Kto zdradzi 
Chrystusa? Jedynym, który nie 
wydaje się przejęty tą wypowie-
dzią jest Judasz, który w tym cza-
sie, nachyliwszy się sięga ręką po 
pokarm i zupełnie nie interesuje 
go to, co powiedział Jezus.  

    
Tłem ikony są dwie wysokie bu-
dynki połączone murem w dolnej 
części oraz czerwonym materia-
łem w górnej części. To symbo-
liczne wyrażenie, że jest to sala na 
górze, gdzie miały miejsca przyję-
cia. 
Tylko Jezus na ikonie jest przed-
stawiony w całej postaci, moż-
na nawet zobaczyć Jego stopy. 
Tylko On ma nad głową aureolę. 
Tradycyjnie, w aureolę wpisany 
jest krzyż i litery – Jestem, Który 
Jestem – imię, które Bóg objawił 
Mojżeszowi.  

Chrystus odziany jest w purpuro-
wą szatę. Purpura jest  symbolem 
władzy królewskiej, jednak nie tej 

ziemskiej, a Boskiej. Purpura to 
także ludzkie ciało i krew.
Na wierzchu Jezus okryty jest nie-
bieskim płaszczem boskości – On 
jest prawdziwym Bogiem i praw-
dziwym Człowiekiem. 

Wróćmy jednak do Judasza i jego 
trudnej roli- zdradził, ale bez tej 
zdrady nie wypełniłoby się pro-
roctwo i misja Chrystusa- to cięż-
ko nam pojąć.
Popatrzmy znów na jego postać na 
ikonie:
Twarz Judasza  nie ma zazna-
czonych jakichś nieprzyjemnych 
rysów. My nie mamy prawa go 
sądzić. Sama zaś zdrada dlatego 
właśnie jest najniższym oszu-
stwem, że skrywana jest pod ma-
ską oddania. Twarz Judasza - „jest 
taka, jak u wszystkich”... 
Dzisiaj też się czasem zdarza, że 
zdrada i podłość skrywane są pod 
maską pobożności, a nawet świą-
tobliwości ...

Źródła:

http://www.historicus.pl/forum/
printview.php?t=3430&star-
t=0&sid=822e9328eb2ed5be-
69c34aee0075b4c1 
http://www.orthodoxworld.ru/pl/
prazdicony/6/index.htm 

IKONA OSTATNIEJ WIECZERZY
Anna Małgorzata Budzińska
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Nie może Ciebie tutaj zabraknąć
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Listy do redakcji
Szanowni Państwo,

w dniu 12 grudnia 2013 roku Sejm 
RP przyjął ustawę nowelizującą 
ustawę o realizacji prawa do re-
kompensaty z tytułu pozostawie-
nia nieruchomości poza obecnymi 
granicami RP (tzw. mienie zabu-
żańskie). Ustawa ta została opu-
blikowana w Dzienniku Ustaw w 
dniu 12 lutego 2014 roku i wcho-
dzi w życie w ciągu 14 dni od 
tego dnia, a zatem od 27 lutego br. 
Zmiana wprowadzona tą ustawą 
pozwala w ciągu 6 miesięcy od 
dnia wejścia w życie ustawy na 
złożenie wniosku o wznowienie 
postępowania przez osoby, któ-
rym odmówiono prawa do rekom-
pensaty z powodu niespełnienia 
przesłanki zamieszkiwania na by-
łym terytorium Polski na dzień 1 
września 1939 roku.

Jednocześnie nowelizacja ustawy 
otwiera osobom, które w ogó-
le jeszcze nie złożyły wniosku o 
przyznanie prawa do rekompen-
saty, możliwość złożenie takiego 
wniosku w terminie 6 miesięcy 
od wejścia w życie ustawy, czy-
li w nieprzekraczalnym terminie 
do 27 sierpnia 2014 roku. Po tym 
dniu Zabużanie nie będą już mogli 
składać wniosków o rekompensa-
tę.

Bardzo proszę o przekazanie po-
wyższej informacji wszystkim za-
interesowanym osobom.

Od kilku lat (wraz z mecenas Ewą 
Samek) zajmuję się problematyką 
prawną rekompensat za mienie za-
bużańskie, jak i poszukiwaniem w 
archiwach dokumentów poświad-
czających własność pozostawio-
nych nieruchomości na Ukrainie, 
Litwie i Białorusi. W razie potrze-
by udzielenia pomocy prawnej 
osobom zainteresowanym uzy-
skaniem odszkodowania za swoje 
majątki - proszę o kontakt telefo-
niczny (601 085 896) lub mailowy 
(zabuzanie@poczta.onet.pl).

 Z wyrazami szacunku,
Piotr Nycz

----

Ruch Społeczny im Prezydenta 
RP   profesora Lecha Kaczyń-
skiego, Solidarność Uniwersytetu 
Gdańskiego,

    Dziekan Wydziału Prawa i Ad-
ministracji, mają zaszczyt zapro-
sić  na  wykład  w  ramach cyklu 
„Z historią ku przyszłości”

    Wykład odbędzie   się   w   Sali 
4021 Wydziału Prawa i  Admi-
nistracji Uniwersytetu Gdań-
skiego  

- 27 maja  2014 r. godzina 1700    
nosić będzie tytuł:
 „ Stosunki polsko-ukraińskie na 
przestrzeni wieków”

 wygłosi go prof. dr hab. Czesław 
Partacz  z  Politechniki Koszaliń-
skiej Informacje na www.histo-
riarp.pl
 Serdecznie zapraszamy
 Lech Marchlewicz

------

Wiersz  bez tytułu
Bogusław Szarwiło

Dotarł do moich rąk wiersz napisany, ku pokrzepieniu serc, podczas „czerwonej okupacji”.  Według jednej 
wersji napisał go Czesław Miłosz we Lwowie w 1939 roku i został nagrodzony specjalną nagrodą Stalina. 
Według drugiej wersji wiersz został napisany przez akademików polskich w 1952 r. we Lwowie i wydruko-
wany w gazecie nie tylko za zezwoleniem władzy radzieckiej, ale przychylnie przyjęty. Specyfika tego wier-
sza polegała na tym, że władza czytała go w kolejności zwrotek od 1 do 4, natomiast  Polacy nie zwrotkami, 
a poziomo jak poniżej go prezentujemy. Jeżeli wśród czytelników znajdzie się ktoś, kto może coś więcej do 
tej historii dodać proszę o kontakt  boszarwi@wp.pl

1. Runą w łunach, spłoną w pożarach        3. Na ziemskim globie flagi czerwone 
    Krzyże Kościołów, krzyże ofiarne             Będą na chwałę grały jak dzwony   
    I w bezpowrotnym zgubi się szlaku           Czerwona Armia i wódz jej Stalin   
    Z Lechickiej ziemi Orzeł Polaków             Odwiecznych wrogów swoich obali

2.O słońce jasne, wodzu Stalinie                     4. Zmienisz się rychło w wieku godzinie     
   Niech władza twoja nigdy nie zginie            Polsko, a twoje córy i syny            
   Niech jako orłów prowadzi z gniazda           Wiara i każdy krzyż na mogile     
   Rosji i Kremla płonąca gwiazda                    U stóp nam legnie w prochu i pyle.

11 lipca - Marsz Pamięci


