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

     ORGAN MEDIALNY  POROZUMIENIA  POKOLEŃ  KRESOWYCH

322,5 kg słodyczy 
dla polskich dzieci 
w Mościskach.
Dzieci z Gminy Pilchowice zebrały 322,5 
kg słodyczy dla polskich dzieci w Mości-
skach.. Niewielką część przekazaliśmy 
dzieciom z Przedszkola „Żródełko” im. 
Anieli Róży Godeckiej prowadzonego 
przez siostry Honoratki. Do przedszkola 
uczęszcza 37 dzieci w większości polskich, 
zajmują się nimi cztery siostry. Pozostałą 
większość przekazaliśmy w siedzibie To-
warzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwow-
skiej uczniom .......strona 5

Świąteczne życzenia 
i opłatek z rodakami 
na Litwie.
Zwyczajowo przed Świętami Bożego Na-
rodzenia spotykam się z naszymi komba-
tantami w Wilnie. Nieco przy okazji „za 
jednym zamachem” odbywamy szereg 
innych spotkań w różnych miejscach Wi-
leńszczyzny. Tym razem również bogaty 
program naszej wizyty gwarantował wiele 
pozytywnych emocji i przeżyć.Wyjazd po-
przedziła zbiórka darów dla naszych part-
nerów na .......strona 6

Obchody 72. rocz-
nicy powstania 27 
Wołyńskiej Dywi-
zji Piechoty AK..
Katedra Polowa Wojska Polskiego przy 
ul. Długiej 13/15 w Warszawie, 31 stycz-
nia 2016 r. o godz. 13:00 będzie miejscem 
obchodów 72. rocznicy powstania 27 Wo-
łyńskiej Dywizji Piechoty AK .......strona 9

List otwarty w 
sprawie zabezpie-
czenia granicy RP
Sz. P. Mariusz Błaszczak Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Warszawa
Szanowny Panie Ministrze, Kryzys imigra-
cyjny z którym zmaga się Europa pokazuje, 
iż dotychczasowe systemy ochrony granic 
państw Unii Europejskiej w oparciu o mo-
nitoring nie sprawdzają się. Prognozy Or-
ganizacji Narodów Zjednoczonych mówią-
ce o tym, iż w 2016 roku nasz kontynent 
może być celem dla 3 mln nielegalnych 
uchodźców budzi głębokie zaniepokojenie.
Skuteczne zatrzymanie przez Węgry części 
nielegalnych imigrantów ......strona 12

W ślepym zaułku 
idei Giedroycia
W dniach 14-15 grudnia 2015 roku prezy-
dent Andrzej Duda złożył oficjalną wizytę 
w Kijowie. Opinia publiczna w Polsce – 
ekscytowana od wielu dni kolejnym tema-
tem zastępczym, czyli tzw. konfliktem o 
Trybunał Konstytucyjny ...strona 19

W pułapce życia. Cz.2.
Po odbiciu posterunkowego Wrzosa z rąk 
banderowców skromny oddział milicjan-
tów, najkrótszą drogą, prowadzącą przez 
Górę Michnowską i przysiółek Kamionka, 
bez strat własnych, szczęśliwie, przed świ-
tem.....strona 25

Moje Kresy 
- Tadeusz Ufa cz.1
Moje serce zaczyna żywiej bić, a oczy na-
bierają większego blasku jak u młodego 
człowieka na wspomnienie pierwszej miło-
ści ilekroć wypowiadam lub słyszę słowo 
Wołyń. Tam urodziłem się w kwietniu 1932 
roku z woli Boga i moich rodziców Jana i 
Antoniny zd. Podgórskiej. Na Wołyniu spę-
dziłem najpiękniejsze dziecięce lata i zmu-
szony zostałem do opuszczenia....strona 30

„Niestety, nam strze-
lać nie kazano„ Atak 
Niemców na Zasmyki
Zasmyki były największą polską kolonią 
w okolicy, a nie jest wykluczone, że nawet 
w całym kowelskim powiecie. Otaczało je 
kilka wsi, a mianowicie; od zachodu i po-
łudniowego zachodu przylegała do Zasmyk 
wieś i kolonia......strona 32

Świateczny nastrój
Nowy Rok i Święta Bożego Narodzenia w 
wielokulturowym, a więc też i kresowym 
Wrocławiu to ważne wydarzenia, oczeki-
wane przez cały rok. Już na początku grud-
nia, na Rynku........strona 36

Ignacy Paderewski 
we Lwowie
Wiedza o Ignacym Paderewskim, mimo 
ogłoszenia roku 2001 Rokiem Paderew-
skiego, jest w naszym społeczeństwie ra-
czej powierzchowna. Prace historyków 
omawiają przede wszystkim jego dzia-
łalność polityczną jako premiera rządu II 
Rzeczypospolitej, w imieniu której, jako 
delegat, podpisywał Traktat Wersalski, a 
później reprezentował nasze państwo w Li-
dze Narodów. ...strona 39
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* 15 stycznia- 72. rocznica mobilizacji na Wołyniu

* 28 stycznia - 72.  rocznica powstania 27 WDP AK

* 18 Kwietnia - 72. rocznica śmierci plk. Kiwerskiego- 
ps. „Oliwa” 

* 4 lipca - 75. rocznica Mordu profesorów lwowskich

* 7 lipca - 71. Rocznica operacji „Ostra Brama”

* 11 lipca - 73. Rocznica Ludobójstwa. Krwawa Niedzie-
la na Woyniu- Dzień Pamięci
Męczeństwa Kresowian.

* 25 lipca - 73. rocznica zdradzieckiego rozbrojenie 27 
WDP AK

* 1 września - 76. Rocznica agresji Niemiec na Polskę II WŚ

* 17 września - 76. Rocznica agresji ZSRR na Polskę

* 20 listopqada - 74. Rocznica wydania rozkazu rozka-
zu gen. Tadeusza Komorowskiego do rozpoczęcia Akcji 
Burza.

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE
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Końcówka bieżącego roku trzy-
ma w napięciu do ostatniego ude-
rzenia zegara. 
Nadzieje na zmiany w Polsce 
proponowane m.in. w obietnicach 
nowego prezydenta prysnęły po 
jego wizycie w Kijowie jak my-
dlana bańka.
Czy reanimacja przyjaźni z Ukra-
iną warta 4 mld zł linii kredytowej
znajdzie swoje przełożenie na nie-
rozwiązane od ćwierć wieku rela-
cje dotyczące ludobójstwa czas 
pokaże. Póki co, Kresowianie z 
którymi rozmawiam są wściekli z 
powodu niezapowiadanej zażyło-
ści prezydenta z zaledwie 25. let-
nim państwem które nadal nie po-
trafi zdobyć się na samodzielność.
Prasa donosi: Duda podtrzymał 
poparcie Polski dla projektów, 
które zapoczątkowano u schyłku 
rządów PO i gabinetu 
Ewy Kopacz. Mowa 
była o dokończeniu 
interkonektora, któ-
rym mógłby być do-
starczany gaz z pol-
skiego terminalu LNG 
w Świnoujściu. 
oraz:
Prezydent podtrzymał 
również pełne popar-
cie ze strony Polski 

dla zniesienia wiz schengeńskich 
dla Ukraińców. 
Pytanie czym Kijów zaskarbił 
sobie na taki akt miłosierdzia po-
zostanie nadal pytaniem retorycz-
nym. 
Termin prawdopodobnej rewizy-
ty Poroszenki zapowiedziano na 
lipiec a więc miesiąc, który dla 
kresowych środowisk jest mie-
siącem szczególnym. 11 lipca 
bowiem będziemy obchodzić 73. 
rocznicę Krwawej Niedzieli na 
Wołyniu. Czy prezydent Duda 
weźmie udział w tych obchodach 
czy będzie jednak zbyt zajęty 
niańczeniem Poroszenki.?
To wielka niewiadoma tak jak 
i to, w jakiej Polsce obudzimy 
się w Nowy Rok bowiem mania 
„nocnej zmiany” zatacza coraz 
większe kręgi.      

Perspektywa zagrożeń w stosunkach 
polsko-ukraińskich.
Redakcja

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Premiera filmu „WOŁYŃ”
Wojciecha Smarzowskiego 
7 października 2016
 RedakcjaPerspektywa zagrożeń w stosun-

kach polsko-ukraińskich to temat,   
jakim w bieżącej kadencji Sejmu, 
swoją pracę w dniu 21 grudnia 
2015r. zainaugurował Parlamen-
tarny Zespół ds. Kresów, Kreso-
wian i Dziedzictwa Ziem Wschod-
nich Dawnej Rzeczypospolitej.
Nacjonalizm ukraiński, ukształ-
towany ideologicznie i organiza-
cyjnie w dwudziestoleciu między-
wojennym XX w., najpierw jako 
Ukraińska Organizacja Wojskowa 
(UWO), a następnie jako Organi-
zacja Ukraińskich Nacjonalistów 
(OUN), rozwijał się na terenie 
państwa polskiego stopniowo, za-
czynając od przysłowiowej garstki 
aktywistów na początku lat 20. i 
osiągając w końcu lat 30. wpływ 
na znaczącą część społeczności 
ukraińskiej w Polsce.... mówiła w 
swoim wystąpieniu Ewa Siemasz-
ko. Podkreśliła, że Od początku 
lat 90. ub.w., tj. od czasu, gdy 
rodziny pomordowanych zaczęły 
upominać się o ujawnienie Zbrod-
ni Wołyńskiej, gdy zaczęto organi-
zować konferencje i uroczystości 
ku czci ofiar, gdy pojawiały się od-
nośne publikacje, były wywierane 
naciski ze strony ukraińskiej zmie-
rzające do ograniczenia tych ini-
cjatyw i zmniejszenia ich wymowy, 
którym niestety wiele razy strona 
polska ulegała. 
Na zakończenie swojego wystą-
pienia  mówczyni nawiązała do 
skandalicznych zachowań mło-
dych Ukraińców- studentów mó-
wiąc: Kolejnym problemem są 
postawy młodych Ukrańców przy-
bywających z Ukrainy w celach 
edukacyjnych. Chodzi o prowa-
kacyjne zachowania, w których 
demonstrowane są symbole zbrod-
niczych organizacji OUN, UPA i 
SS-Galizien. Brak odpowiedniej 
reakcji państwa polskiego w tej
sprawie jest kolejnym przykładem 
słabości państwa polskiego i pro-
wadzi do rozzuchwalenia naszych
gości, którzy w dodatku korzystają 
z polskich stypendiów. Przykła-
dem takiego rozzuchwalenia są 
ostre reakcje ukraińskich studen-
tów przeciwko wykładowcom na 
uczelniach, gdy próbują omawiać 
zbrodnie OUN-UPA. Zachowanie 
policji i prokuratury, które nie 
chciały wszcząć postępowania 
wobec studentów ukraińskich w 
Przemyślu afiszujących się z ban-
derowską flagą, taka sama odmo-
wa prokuratury zajęcia się wpisem 
w internecie ukraińskiego studen-
ta, który postuluje zabranie Polsce 
„ukraińskich ziem” i wyrżnięcie 
żyjących tam Polaków - powinno 
z jednej strony zbadać funkcjono-
wanie organów ścigania, a z dru-
giej strony zrewidować rozmiary 
umożliwiania kształcenia Ukraiń-
com w Polsce i stworzyć warunki 
zabezpieczające przed inwesto-
waniem we wrogów Polaków i 
państwa polskiego, mieć też świa-
domość, że masy młodych ludzi 
Ukrainy przybywają by uniknąć 
powołania do wojska i wysłania 
na front z separatystami i Rosja-
nami.

Aleksander Szycht w referacie  
„Wczoraj” i dziś ukraińskiego na-
cjonalizmu” przedstawił poszcze-
gólne okresy i fazy nacjonalizmu 
które w swojej konsekwencji do-
prowadziły do wołyńsko-mało-
polskiego ludobójstwa.

Na zakończenie swojego wystą-
pienia A. Szycht nawiązał do ak-
tualnej sytuacji w Polsce i UE pi-
sząc: Obecnie napływ Ukraińców 
jest widziany jako przeciwwaga 
do narzucanego przez Unię Euro-
pejską przyjęcia muzułmanów, lub 
uzupełnienie strat po wyjazdach 
Polaków na emigrację. Argumen-
tuje się to ich łatwą asymilacją, 
nie biorąc pod uwagę faktu, że 
rozprzestrzeniająca się ideologia 

ukraińskiego nacjonalizmu dopro-
wadza do swoistej „impregnacji” 
Ukraińców (najgorszej z możli-
wych). Państwo polskie nie inte-
resuje się ani profilem ideologicz-
nym przybyszów z Ukrainy, ani ich 
zamiarami, ani powiązaniami z 
nacjonalistycznymi organizacja-
mi. Dotyczy to także niektórych 
ukraińskich dyplomatów. Stosu-
nek do państwa polskiego nie za-
wsze jest brany pod uwagę, skoro 
konsulem generalnym Ukrainy 
w Lublinie został Wasyl Pawluk, 
działacz radykalnej Swobody, gło-
szącej antypolskie poglądy i rosz-
czenia terytorialne. 

Foto: KSI - Ireneusz Domżalski

Ojciec Zosi po-
stanawia wydać ją 
za najbogatszego 
we wsi wdowca z 
dwójką dzieci, nie 
bacząc na to, że 
córka kocha ukra-
ińskiego chłopca. 
Wkrótce życie lo-
kalnej społeczności 
diametralnie zmie-
nia II wojna świa-
towa.
* reżyseria: Wojciech Smarzowski
*scenariusz:  Wojciech Smarzowski
*gatunek:     Wojenny
*produkcja:    Polska

*premiera: 7 października 2016
--
Foto z planu filmowego:
www.wykop.pl

Koniec 2015 roku 
trzyma w napięciu
Andrzej Łukawski

/ Duda witany banderowskimi flagami - kresy.pl
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„Bohaterom odwdzięczamy się 
pamięcią”- Dytiatyn 19 09 2015
Adam Żurawski

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

W dwudziestoleciu międzywojen-
nym mimo skromnych środków 
finansowych po wojnie, Polacy 
dbali o mogiły swych żołnierzy. 
Polski Żałobny Krzyż urządzał 
kwesty na cmentarze a rodacy 
hojnie je zbierali. W 1925 r. orga-
nizacja zmienia nazwę na Polskie 
Towarzystwo Opieki nad Groba-
mi Bohaterów. Związek Strzelec-
ki i „Sokół” – opiekę nad grobami 

wojennymi wpisali w element 
wychowania patriotycznego mło-
dzieży. Z okazji 10 - lecia odzy-
skania niepodległości zadbano o 
legionowe nekropolie na terenie 
całego kraju. Remontowano też 
cmentarze żołnierzy obcych ar-
mii. Na pobojowiskach miały 
miejsce uroczystości patriotyczne 
zwykle w rocznice bitwy.
Część cmentarzy zostało znisz-

czonych w czasie wojny, lecz 
największej zagłady dokonali So-
wieci po wojnie na kresowych ne-
kropoliach. Wiele z nich zniknęło 
z powierzchni ziemi aby zatrzeć 
ślady polskości na tych terenach. 
W latach 90 – tych Rada Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa i har-
cerze podjęli prace przy renowa-
cji cmentarzy wojennych.
Opodal Halicza w Dytiatynie na 
wzgórzu 385 istniał cmentarz 
wojskowy i Kościółek pod we-
zwaniem św. Teresy. Pochowano 
tam polskich żołnierzy 13 tego 
Pułku Piechoty i 8 go Pułku Ar-
tylerii, którzy zginęli w bitwie 16 
IX 1920 r. Rannych bestialsko 
dobijano tak jak pod Zadwórzem. 
Bitwa ta miała ogromne znacze-
nie strategiczne gdyż pozwoliła 
zatrzymać m. in. Armię Konną 
Budionnego odpierając 5 sztur-
mów bolszewików mimo ich 6 
cio krotnej liczebnej przewagi i 
rotację VIII i XVI Dywizji Pie-
choty zyskała miano „polskich 
Termopil”. Miejsce bitwy wpisa-
no na tablicy na Grobie Niezna-
nego Żołnierza w Warszawie. Je-
rzy Kossak przedstawił bitwę na 
swym obrazie.
Po wojnie tablicę w Warszawie 
usunięto, bitwę wymazano z dzie-
jów Wojska Polskiego a kościółek 
rozebrano i cmentarz zniszczono.
Ale byli tacy, którzy postarali się 
o to, by pamięć o bohaterach, któ-
rzy zginęli za Polskę – wróciła. 
Pani Wiesława Holik z Gliwic, 
p. Szymon Hatłas kustosz sank-
tuarium i klasztoru w Bałszowi-
cach, o. Grzegorz Cymbała OFM 
doprowadzili do ukończenia dzie-
ła odbudowy cmentarza i ocalenia 
pamięci o Bohaterach.
19 09 2015 na uroczystość przy-
byli duchowni Kościoła Rzym-
sko – Katolickiego z JE biskupem 
Marianem Buczkiem i duchowni 
Kościołów Wschodnich. Po mszy 

św. odczytano list Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy. Sekretarz RO-
PWiM prof. Andrzej Kunert przy-
bliżył losy bohaterskich żołnierzy.
Uroczystość uświetnili senator RP 
Łukasz Abgarowicz, ambasador 
RP na Ukrainie Henryk Litwin, 
młodzież z polskich szkół okolic 
Lwowa i d. Stanisławowa.

Nie zabrakło też delegacji z Pol-
ski m in. TMLiKPW z Krakowa, 
Sokoła Macierzy- Lwów. Były 
miejscowe władze i mieszkańcy.
Kompania honorowa Wojska Pol-
skiego uczciła salwą honorową 
bohaterskich Rodaków.

Adam Żurawski
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Dzieci z Gminy Pilchowice zebra-
ły 322,5 kg słodyczy dla polskich 
dzieci w Mościskach.. Niewielką 
część  przekazaliśmy dzieciom z 

Przedszkola „Żródełko” im. Anie-
li Róży Godeckiej prowadzone-
go przez siostry Honoratki. Do  
przedszkola uczęszcza 37 dzieci 

w większości polskich, zajmują 
się nimi cztery siostry. Pozostałą 
większość przekazaliśmy w sie-
dzibie Towarzystwa Kultury Pol-
skiej Ziemi Lwowskiej uczniom 
Szkoły Polskiej w Mościskach.

Złożyliśmy kwiaty na mogiłach 
111 żołnierzy WP którzy w 1939 
roku  polegli idąc na odsiecz 
oblężonego Lwowa, byli to w 
większości żołnierze 38 Dywizji 
Piechoty  pod dowództwem gen. 
K. Sosnkowskiego. Są to pierw-
sze mogiły  żołnierzy września, 
których to szczątek jest na przed-
polach Lwowa ok. 1500.  Dzięki 
staraniom Towarzystwa Kultury 
Polskiej Ziemi Lwowskiej od-
dział w Mościskach a w szcze-
gólności jego prezesa Henryka 
Ilczyszyna, na starym polskim 
cmentarzu w Mościskach będzie 
kwatera i mauzoleum żołnierzy 
którzy zginęli w obronie Polski  w 
Małopolsce Wschodniej i których 
szczątki będą ekshumowane z za-
pomnianych miejsc i przewożone 
do Mościsk.
Odwiedziliśmy  też księdza  Wła-
dysława Derunowa proboszcza 
Rzymskokatolickiej Parafii p.w. 
Narodzenia św. Jana Chrzciciela 
w Mościskach.

Wiesław Nowakowski

322,5 kg słodyczy dla polskich dzieci w Mościskach
Wiesław Nowakowski
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Świąteczne życzenia i opłatek 
z rodakami na Litwie
Maciej Prażmo

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Zwyczajowo przed Świętami Bo-
żego Narodzenia spotykam się z 
naszymi kombatantami w Wilnie. 
Nieco przy okazji „za jednym 
zamachem” odbywamy szereg 
innych spotkań w różnych miej-
scach Wileńszczyzny. Tym razem 
również bogaty program naszej 
wizyty gwarantował wiele pozy-
tywnych emocji i przeżyć.

Wyjazd poprzedziła zbiórka da-
rów dla naszych partnerów na 
Litwie – polskich placówek, in-
stytucji i osób prywatnych. Zbie-
raliśmy również datki na zakup 
kolejnych mundurów dla polskich 
harcerzy z rejonu solecznickie-
go. Jak zwykle odzew naszych 
przyjaciół w kraju był pozytyw-
ny i satysfakcjonujący. Udało 
się skompletować świąteczne 
paczki, dokonać oczekiwanych 
zakupów. Jedna z bibliotek 
poszerzyła się o konkretny zbiór 
książek ofiarowanych przez nasza 
koleżankę.

Wyjechaliśmy z Olsztyna 15 
grudnia ok. godz. 14:00. Tego 
dnia po stronie litewskiej mieli-

śmy w planach jedynie nocleg. 

Nazajutrz rozpoczęliśmy od spo-
tkania w solecznickim merostwie. 
Najpierw z Panią Reginą Mar-
kiewicz kierownikiem Wydziału 
Oświaty i Sportu, a  następnie z 
merem rejonu Panem Zdzisła-
wem Palewiczem. Tu z wielką 
przyjemnością w obecności mera 
wręczyłem Pani Reginie podzię-
kowanie za 5 lat owocnej współ-
pracy. Spotkanie poza symbo-
licznym świątecznym wymiarem 
miało też nieco roboczy charak-
ter. Omówiliśmy kilka spraw pla-
nowanych na 2016 rok. 

Po spotkaniu z merem udaliśmy 
się do naszych wieloletnich przy-
jaciół z Gimnazjum w Butrymań-
cach. Spotkanie nie trwało długo. 
Raz, że był to normalny dzień w 
szkole, dwa, że z przyczyn od 
nas niezależnych nastąpiły pewne 
przesunięcia w programie wizyty. 
Niemniej znaleźliśmy chwilę, by 
na miejscowym cmentarzu od-
wiedzić grób i postawić znicze 
poległym w czasie wojny AK-
-owcom.  

Z Butrymanców pojechaliśmy 
wprost do solecznickiego domu 
dziecka. Muszę przyznać, że 
brakowało mi już spotkania z 
dyrektor ośrodka Panią Oksana 
Obłoczyńską i wychowankami. 
Poprzednio latem byłem dwa razy 
i nie było okazji czy pretekstu. 
Tu przekazaliśmy paczki ze sło-
dyczami, materiałami szkolnymi, 
zabawkami i innym wsparciem. 
Rozmawialiśmy także o rozsze-
rzeniu współpracy. 

Kolejne spotkanie – jedno z waż-
niejszych - to uroczysty apel z na-
szymi harcerzami z solecznickiej 
drużyny. (bardziej zainteresowa-
nych odsyłam na facebook’owe 
profile Harcerze_z_Solecznik i 
Maciej_Prażmo). Tu przekazali-
śmy kolejne mundury, harcerskie 
poradniki i oczywiście świątecz-
ne słodycze. 

Czas nas gonił, a w Dziewienisz-
kach czekała na nas starościna 
Pani Czesława Marcinkiewicz. 
Zapowiedziane wcześniej go-
dzinne spóźnienie odrobinę się 
wydłużyło. Niemniej mając już 
do wieczora wolny czas  mogli-
śmy swobodnie rozmawiać. W 
miłej rodzinnej atmosferze szko-
ły w Dziewieniszkach, która w 
tym roku szkolnym uzyskała sta-
tus Gimnazjum, w towarzystwie 
dyrektor placówki Pani Danuty 
Anichowskiej godziny mijały 
dość szybko. Nie chcąc naduży-
wać gościnności ok. godz. 18:00 
pożegnaliśmy się z naszymi przy-
jaciółmi. Wracając do hotelu tra-
dycyjnie zatrzymaliśmy się na so-
lecznickim cmentarzu, by złożyć 
hołd pogrzebanym tam poległym 
w czasie wojny żołnierzom Armii 
Krajowej.

17 grudnia rano to kolejne pa-
triotyczne przeżycie. W drodze 
do Grzegorzewa zajechaliśmy do 
Ponar. Moja towarzyszka podróży 
Agata Gawrońska była tam po raz 

pierwszy. Na mnie jak zawsze Po-
nary robią ogromne przytłaczają-
ce wrażenie …

Spotkanie w Gimnazjum w Grze-
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gorzewie z dyrektor placówki Pa-
nią Hanka Grzybowską to kolej-
ny nasz przystanek na Litwie. Tu 
również czas mija niepostrzeżenie 
w czasie rozmów. Rozmawiali-
śmy o planach na najbliższy rok 
i o poszerzeniu współpracy. A jest 
o czym mówić, bo z roku na rok 
poznajemy się coraz lepiej posze-
rzając plany na przyszłość. 

Wprost z Grzegorzewa jedziemy 
do Domu Polskiego w Wilnie na 
Wigilię z polskimi kombatanta-
mi. Tu poza moimi przyjaciółmi 
i znajomymi, miałem przyjem-
ność poznać nowego attache 
wojskowego przy Ambasadzie 
Rzeczpospolitej Polskiej w Wil-
nie płk Mirosława Wójcika. Tu 
przekazuję opłatek i życzenia od 

Ministra J.S. Ciechanowskiego 
Szefa Urzędu ds. Kombatantów i 
Osób Represjonowanych. Wspól-
ne świętowanie, życzenia, drobne 
upominki. Niezapomniane chwile 
z naszymi cichymi bohaterami 
wojennych dni. 

Z wigilii jedziemy z opłatkiem i 
życzeniami do Pani Marii Pacyno 
- wdowy po wieloletnim prezesie 
Klubu Żołnierzy AK w Wilnie ś.p. 
Wacławie Pacyno. Miłe przyjęcie 
i ciepła otwartość w domu preze-
sa – to i za życia i po jego śmierci 
charakterystyka naszych spotkań. 
Z Panią Marią umawiamy się na 
kolejne wizyty. Nie zapominamy 
zasług męża.

Kolejna wizyta to spotkanie w 
domu jednego z kombatantów AK 
Pana Zygmunta Olszewskiego. 
Tu jak zwykle przepyszny łosoś. 
Jakaś specjalna receptura … Ile 
razy jestem, nie mogę się nasycić 
smakiem. W drodze powrotnej do 
hotelu jeszcze wizyta na cmenta-
rzu na Rossie. Znicze na grobie 
moich pradziadków. Niech spo-
czywają w pokoju.

18 grudnia wyjazd do domu. Po 
drodze ostatnia na Litwie oficjalna 
wizyta. Tym razem w Gimnazjum 
w Ejszyszkach. Przyjmuje nas 
znajoma z jednego ze wspólnych 

projektów Pani Marzena Juchnie-
wicz. Nie zabieramy dużo czasu. 
Szkoła pracuje jak co dzień. Do-
mawiamy się na kolejne wspólne 
działania. 

Powrót. Głowa pełna pomysłów 
i refleksji. Plany, plany, plany … 

2016 rok. Wierzę, że będzie co 
najmniej taki dobry jak mijający 
… 

Czytelnikom KSI, wszystkim Ro-
dakom i naszej Ojczyźnie także 
życzę wszystkiego dobrego w No-
wym 2016 Roku. 
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Szkoda, że przebywający obec-
nie na Ukrainie prezydent An-
drzej Duda nie odwiedza tak 
ważnych skupisk mniejszości 
polskiej jak Lwów, Żytomierz 
czy Berdyczów. Dlatego też tym 
bardziej powinien on odnieść się 
do postulatów przedstawianych 
mu przez naszych rodaków, któ-
rzy czują się szykanowani przez 
obecne władze ukraińskie.

Jeżeli wizyta pana prezydenta 
Andrzeja Dudy w Kijowie ma 
przynieść korzyści dla Polaków 
na Ukrainie, to w rozmowach z 
prezydentem Petro Poroszen-
ką trzeba byłoby, obok sprawy 
upamiętnienia ofiar ludobójstwa 
dokonanego przez banderowców 
z UPA (piszę o tym we wczoraj-
szym felietonie),  poruszyć także 
sprawy ważne dla mniejszości 
polskiej. Jedną z nich jest kon-
flikt we Lwowie. W swoim liście 
otwartym z prośbą o pomoc w 
rozwiązaniu tego konfliktu za-
wracają się do prezydenta RP 
Andrzeja Dudy wierni rzymsko-
katolickiej parafii św. Antonie-
go. List ten jak podaje Katolicka 
Agencja Informacja jego sy-
gnatariusze wysłali w pierwszej 
połowie września br.. Jak do-
tychczas żadnej odpowiedzi nie 
otrzymali.

Poniżej publikuję list w całości. 
Dodam, że we wspomnianym ko-
ściele został w 1924 r. ochrzczo-
ny słynny polski poeta Zbigniew 
Herbert.

Parafia św. Antoniego

Ul. Łyczakowska 49 a, 79010 
Lwów

Szanowny Pan Dr Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej

We Lwowie po drugiej wojnie 
światowej w czasach sowieckich 
jedną z dwóch świątyń katolicki, 
oprócz katedry łacińskiej, nie-
przerwanie był czynny kościół 
św. Antoniego, którego początki 
sięgają XVII w. Od 1 września 
1991 franciszkanie ponownie 
przejęli kościół. 12 sierpnia 1993 
prowincjał wydanym dekretem 
potwierdził urzędową obecność 
Zakonu we Lwowie. 11 kwietnia 
1995 roku parafia została prze-
kazana franciszkanom.

W imieniu parafii św. Antonie-
go oraz braci franciszkanów 
(prowincji krakowskiej Zakonu 
Franciszkanów), duszpasterzu-
jących we wspólnocie katoli-
ków lwowskich, zwracamy się 
do Pana Prezydenta z uprzejmą 
prośbą o wsparcie naszych po-
nad dwudziestoletnich starań w 
celu odzyskania domu parafial-

nego przy ul. Łyczakowskiej 53. 
Budynek ten obecnie jest wła-
snością lwowskiej rady miejskiej 
oraz znajduje się w użytkowaniu 
lwowskiej państwowej muzycz-
nej szkoły nr 4.

Interesujący nas dom parafial-
ny powstał na początku XVIII 
w. Pierwotnie został zbudowa-
ny jako klasztor franciszkanów. 
Dnia 3 października 1784 r. na 
podstawie dekretu cesarskiego 
franciszkanie zostali zmuszeni 
do opuszczenia kościoła i klasz-
toru św. Antoniego, mając prze-
nieść się do kościoła i klasztoru 
OO. Kapucynów, którzy ulegli 
kasacie. Rok później kościół św. 
Antoniego stał się parafialnym, 
a franciszkański klasztor został 
przekazany na zamieszkanie dla 
proboszcza i wikariuszy. Dopie-
ro w 1946 r. władze sowieckie 
zabrały większą część budynku 
parafialnego i umieściły w nim 
biura, a 1950 r. przejęto cały 
budynek parafialny dla siedziby 
instytutu naukowo-doświadczal-
nego przemysłu poligraficznego. 
Od 70-tych lat budynek parafial-
ny zajmuje szkoła muzyczna.

Od 1 września 1991 r. francisz-
kanie ponownie przejęli kościół. 
Zaś 12 sierpnia 1993 r. prowin-
cjał wydanym dekretem potwier-
dził urzędową obecność Zakonu 
we Lwowie. Dekretem metropo-
lity lwowskiego dnia 11 kwietnia 
1995 r. parafia została przeka-
zana franciszkanom. W 90-tych 
latach rozpoczęto starania o 
zwrot domu parafialnego. Jed-
nak władze ukraińskie utrzyma-
ły sowiecki sposób traktowania 
wolności religijnej wobec para-
fii św. Antoniego co do zwrotu 
jej mienia.

Nie godząc się z polityką nowych 
władz niepodległej Ukrainy pa-
rafia św. Antoniego we Lwo-
wie wystąpiła do administracji 
lwowskiej o zwrot jej budynku 
(dawniej klasztoru i plebanii) 
przy ul. Łyczakowskiej 53. Po 
wielokrotnych nieudanych pró-
bach uregulowanie polubownie 
spornej kwestii co do zwrotu 
własności, parafia wstąpiła na 
drogę sądową, skarżąc miasto o 
nielegalne posiadanie jej nieru-
chomości. Sprawa została prze-
grana w pierwszej instancji, a 
wygrana w apelacyjnej. Nie go-
dząc się z decyzją sądu drugiej 
instancji Rada lwowska wniosła 
skargę kasacyjną do trzeciej in-
stancji, która utrzymała w mocy 
postanowienie sądu pierwszej 
instancji. Skutkiem tego jest to, 
że obecnie budynek parafial-
ny ( klasztor-plebania) nadal 
jest własnością lwowskiej rady 
miejskiej, a użytkownikiem tego 
obiektu jest szkoła muzyczna nr 
4.

Wydaje się jednak czymś na-
turalnym i oczywistym, że w 
demokratycznym państwie pra-
wa, mienie zagarnięte głęboko 
niesprawiedliwie powinno pod-
legać przynajmniej restytucji, 
jeśli nie zwrotowi prawowitym 
właścicielom. Jak z powyższego 
widać, Rada miasta stosuje w 
tym przypadku niesprawiedli-
wy upór, który jest przejawem 
pewnej dyskryminacji i niechę-
ci wobec niektórych środowisk. 
Polega to na tym, że nierówno 
są traktowani obywatele pocho-
dzenia polskiego i ukraińskiego. 
Dotyczy to również obrządku 
łacińskiego (rzymskokatolickie-
go). Wiadomo, że administracja 
miasta chętnie i szczodrze prze-
kazuje organizacjom religijnym 
greckokatolickim wiele różnych 
nieruchomości w mieście. Na-
tomiast parafia św. Antoniego, 
po ponad dwudziestoletnim sta-
raniu, nie może odzyskać swego 
domu ( klasztoru-plebanii), aby 
tam móc organizować kateche-
zę dla dzieci i młodzieży oraz 
zajęcia dla licznych akcji dusz-
pasterskich i grup parafialnych 
(np. „Odnowa w Duchu Św.”, 
„Skała”, „Gloria”, Francisz-
kański Zakon Świeckich, Ano-
nimowi Alkoholicy oraz Osoby 
Współuzależnione, „Kurs Alfa”, 
„Wiara i Światło”, zespół mu-
zyczny „Santo”, chór parafialny, 
„Wspólnota Maryi Królowej Po-
koju”, Kręgi Rodzin, Róże Ró-
żańcowe). Wspomnieć warto, że 
z podobnym problemem spotyka 
się również parafia św. Marii 
Magdaleny we Lwowie, bo wie-
le lat walczy i także procesuje 
się z miastem (na razie również 
bezskutecznie) o zwrot swego 
kościoła we Lwowie, który może 
użytkować tylko częściowo i to w 
określonych godzinach. Nato-
miast grekokatolicy we Lwowie 
są w posiadaniu historycznie 
„nieswoich” nieruchomości i 
bez większych przeszkód zdoby-
wają do nich prawa własności. 
Taka, ewidentnie krzywdząca, 

sytuacja sprawiła, że parafia 
św. Antoniego, nie mając in-
nych możliwości ubiegania się o 
zwrot swego minia, wstąpiła na 
drogę sądową.
Jednak oprócz dochodzenia 
swych praw na drodze sądowej, 
parafia podejmowała i inne 
kroki. Mianowicie, w celu polu-
bownego załatwienia sporu dnia 
15 lipca 2015 r. za pośrednic-
twem Konsula Generalnego RP 
we Lwowie p. prof. Jarosława 
Drozda odbyło się spotkanie po-
między przedstawicielem władz 
lwowskiej administracji miej-
skiej i parafii św. Antoniego. Re-
prezentantem mera lwowskiego 
był p. Oleh Bereziuk (obecnie 
głowa frakcji „Samopomoc” w 
ukraińskim parlamencie). Nato-
miast parafię i Zakon Francisz-
kanów przedstawiali: o. Edward 
Kawa – delegat franciszkanów 
na Ukrainie, o. Bronisław Sta-
worowski – ekonom Krakow-
skiej Prowincji Franciszkanów, 
o. dr Stanisław Kawa – prawnik 
reprezentujący parafię. Owocem 
tego spotkania był konsensus, 
w którym Konsul generalny RP 
zobowiązał się do pośrednictwa 
w opracowaniu projektu budo-
wy nowej szkoły oraz do współ-
działania, wraz z parafią, w celu 
pozyskania funduszów europej-
skich, dla realizacji tego zamie-
rzenia. Natomiast przedstawiciel 
ze strony miasta zadeklarował, 
że władze lokalne wydzielą dział-
kę przy ul. Łyczakowskiej 105, z 
odpowiednią dokumentacją pod 
ten projekt. W trakcie dyskusji 
okazało się nawet, że działka 
przy ul. Łyczakowskiej 105 była 
kiedyś wydzielona przez Gabinet 
Ministrów w celu przeniesienia 
szkoły muzycznej nr 4 i zwrotu 
parafii spornego budynku, ale 
władze miasta nigdy nie wyko-
nały tego postanowienia. Na-
stępnie ustalono, że do końca 
września 2014 r. ma nastąpić 
kolejne spotkanie władz miasta 
z przedstawicielami parafii w 
celu uzgodnienia formalności 
prawnych co do współpracy w 

realizacji tego projektu. Jednak 
to nie nastąpiło; także w kwestii 
pozyskania wspomnianej dział-
ki pod projekt budowy nowego 
gmachu dla szkoły muzycznej 
też nic nie uczyniono. Warto za-
znaczyć, że pośrednik mediacji w 
kwestii spornej budowli między 
miastem a parafią – Konsulat 
Generalny RP we Lwowie - czę-
ściowo (na ile to było możliwe) 
wywiązał się ze swoich obietnic, 
gdyż odpowiedni projekt został 
przedstawiony władzom lwow-
skim, lecz te nie podjęły dalszych 
kroków.

Wobec powyżej przedstawionych 
działań władz administracji 
Lwowa narzuca się w tej sprawie 
pewien kontekst antypolski i an-
tyrzymskokatolicki. W związku z 
tym, należy zaznaczyć, że katoli-
cy we Lwowie również są pocho-
dzenia ukraińskiego, a nie tylko 
polskiego. A nawet gdyby cho-
dziło tylko o Polaków, to w ten 
sposób dyskryminuje się prawa 
mniejszości narodowych, przed-
stawiciele których także są oby-
watelami Ukrainy. Należy przy 
tym zaznaczyć, że tylko w para-
fii św. Antoniego we Lwowie są 
odprawiane Msze św. i nabożeń-
stwa w j. polskim, ukraińskim i 
rosyjskim, dla trzech grup języ-
kowych, które dają dobry przy-
kład pokojowego współistnienia 
i współdziałania pomiędzy Po-
lakami, Ukraińcami i Rosjana-
mi, co niewątpliwe jest dobrym 
świadectwem chrześcijańskiej 
miłości w tak trudnym dla Ukra-
iny czasie.

Dlatego, pełni nadziei, zwraca-
my się do Pana Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej o pomoc 
w tak trudnej dla nas kwestii i 
wsparcia dla odzyskania klasz-
toru-plebanii.

Z wyrazami najwyższego sza-
cunku

Mieszkańcy parafii św. Antonie-
go we Lwowie

Wierni parafii św. Antoniego we Lwowie 
proszą o pomoc prezydenta Andrzeja Dudę
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

/ Panorama Lwowa, fot. Fundacja im. Brata Alberta
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Katedra Polowa Wojska Pol-
skiego przy ul. Długiej 13/15 w 
Warszawie, 31 stycznia 2016 r. o 
godz. 13:00  będzie miejscem ob-
chodów 72. rocznicy powstania 
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
AK .

Patronat honorowy nad obchoda-
mi objął Zarząd Główny Świato-
wego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej.

W obchodach uczestniczyć będą: 
* Bractwo Strzelców Kurkowych 
„Lechity” im. Marsz. J. Piłsud-
skiego - Otwock
* Stowarzyszenie Rodzin Osad-
ników Wojskowych i Cywilnych 
Kresów Wschodnich - Warszawa
* Oddział Historyczny Wojsko-
wej Akademii Technicznej - War-
szawa
* Muzeum Ziemi Mińskiej - 
Mińsk Mazowiecki 
* Gmina Kołbiel 
* Starostwo Otwockie Miasto 
Otwock
* Towarzystwo Pamięci 7 Pułku 
Ułanów Lubelskich im. gen. Ka-
zimierza Sosnkowskiego - Mińsk 
Mazowiecki
* Stowarzyszenie Szwadron Ka-
walerii Ochotniczej w Barwach 7 
Pułku Ułanów Lubelskich - Mro-
zy
* Towarzystwo Przyjaciół War-
szawy
* Towarzystwo Przyjaciół Mińska 
Mazowieckiego
* Stowarzyszenie Legii Nadwi-

ślańskiej - Warszawa
* Związek Sybiraków - Oddział 
Mińsk Mazowiecki
* Stow. Miłośników Kawalerii 
im. IPułku Ułanów Krechowiec-
kich - Kobyłka
* Stowarzyszenie Bezpieczna 
Młodość im. Grzegorza - Józefów
* Stowarzyszenie „Międzynaro-
dowy Motocyklowy Rajd Katyń-
ski” - Warszawa
* Stowarzyszenie Grupa Histo-
ryczna „Radosław” - Warszawa
* Stowarzyszenie Historyczne 
Cytadela - Warszawa
* Solidarni 2010
* Okręg Warszawa-Wschód Świa-
towego Związku Żołnierzy AK
* Zw. Komb. RP i Byłych Więź-
niów Politycznych koło nr 13 - 
Rembertów
* Światowy Związek Żołnierzy 
AK Obw. „Mewa-Kamień” Koło 
w Mińsku Maz.
* Światowy Związek Żołnierzy 
AK Warszawskie Koło Obwodu 
„Mewa-Kamień”
* Hufiec ZHP „Mazowsze” im. 1 
Pułku Lot. Myśliw. „Warszawa” - 
Mińsk Maz.
* Koło 2 Mińsko-Mazowieckiej 
Bryg. Obr. Terytorialnej im. gen. 
F. Kleeberga
* Jednostka Strzelecka 1009 im. 
7 Pułku Ułanów Lubelskich - 
Mińsk Maz.
* Światowy Związek Żołnie-
rzy AK IV Rejon „Fromczyn” - 
Otwock
* Jednostka Strzelecka 1019 im. 
Żołnierzy AK IV Rejon „From-

czyn” - Otwock
* Stowarzyszenie 1 Pułku Strzel-
ców Konnych - Garwolin
* Szkoła Podstawowa im. Wołyń-
skiej Brygady Kawalerii - Dębe 

Wielkie
* Szkoła Podstawowa im. AK - 
Kołbiel
* Gimnazjum Publiczne im. 
Oskara Kolberga - Kołbiel

* ZS nr 70 im. 19 Pułku Ułanów 
Wołyńskich - Warszawa Radość
* Stow. Pamięci 19 Pułku Ułanów 
Wołyńskich im. gen. E. Różyckie-
go w Opolu
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Warszawskie obchody 72. rocznicy 
powstania 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.
Redakcja

Ukraiński parlamentarzysta glo-
ryfikuje Adolfa Hitlera i czasy 
Holokaustu
http://izrus.co.il/dvuhstoronka/
article/2015-12-25/29825.html

W internecie  na Youtube poja-
wiło się wideo deputowanego 
Rady Najwyższej Ukrainy Ar-
tiema Witko, śpiewającego pio-
senkę „Adolf Hitler jest w nas 

wszystkich.” Ten reprezentant 
narodu jest dowódcą batalionu 
ochotniczego oraz członkiem 
Stowarzyszenia Przyjaźni ... 
Ukraina-Izrael.

Witko śpiewa o Hitlerze (stop-
-klatka z kontrowersyjnego za-
pisu wideo)
W internecie  na Youtube  23 
grudnia 2015 r. pojawiło się wi-
deo deputowanego Rady Naj-
wyższej Ukrainy Artiema Witko, 
śpiewającego piosenkę „Adolf 
Hitler jest w nas wszystkich.” 
Na wideo, zarejestrowanym naj-
wyraźniej w mikro-autobusie 
przez towarzysza deputowane-
go, widać jak 33-letni ukraiński 
wybraniec narodu z Partii Ra-
dykalnej Olega Ljaszko wtóru-
je rozlegającej się z głośników 
piosence w języku rosyjskim.

Na wideo Witko ubrany jest w 
mundur ochotniczego batalio-
nu „Ługańsk-1”, którego jest 
dowódcą. W tym samym cza-
sie, według strony internetowej 
Rady Najwyższej, Witko - jest 
członkiem międzyparlamentar-
nego Stowarzyszenia Przyjaźni 

Ukraina-Izrael. Należy pamię-
tać, że w piosence o Hitlerze, 
którą śpiewa, trącając się szkłem 
z alkoholem ze swoim towarzy-
szem, znajdują się następujące 
frazy:

„Adolf Hitler, jest razem z nami,
Adolf Hitler, jest w każdym z 
nas,
i orzeł z żelaznymi skrzydłami 
pomoże nam w odpowiednim 
czasie.

Pod wrażeniem w marszu sta-
nowczego kroku
i widząc twoje sztandary bał się 
wróg.
I do chwili obecnej Syjon drży,
Gdy na ulicach wznosi się swa-
styka „.

Syjon - w tym tekście to synonim 
Izraela.

Czy w ukraińskim parlamencie są neo-naziści ?
Tak, są.
Wiesław Tokarczuk 

/ foto: Wideo: ukraiński parlamentarzysta -bojówkarz gloryfikuje Hitlera 25.12.2015 13:05  
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Nuncjusz Apostolski w Polsce

ul. Szucha 12

00-582 Warszawa  

Z prośbą o doręczenie Papieżowi Franciszkowi Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu z siedzibą w Zamościu zwracamy się z gorącą 
prośbą o cofnięcie dekretu heroiczności cnót metropolicie lwowskiemu Andrzejowi Szeptyckiemu, który wkrótce może zostać zaliczony w poczet błogosławionych.       

Członkowie Stowarzyszenia to ludzie cudem ocaleni spod pił, siekier, wideł ukraińskich nacjonalistów UPA i SS Galizien, którzy bestialsko mordowali od dziecka w kołysce do starca 
nad grobem.

Mimo upływu czasu ponad 72 lat pamiętamy tamte krwawe dni i czerwone noce rozświetlane pożogą palonych chat, domów, kaplic i kościołów. Zapach palonych ciał ludzkich żywych 
czy martwych towarzyszą nam przez całe nasze życie. Polacy na ziemiach małopolski wschodniej II Rzeczypospolitej stali się celem zorganizowanej planowej akcji ludobójstwa. W 
każdy dzień i każdą noc wkraczała do naszych domostw śmierć. A była ona okrutna. Na przykład:

Małe dzieci nabijano na sztachety, rzucano żywe do studni, obcinano im rączki i nóżki, przybijano za języczki do stołu, wydłubywano oczka itp. Ile zginęło niewinnych dzieci w sposób 
bezsprzecznie nieludzki nie jesteśmy w stanie ustalić. Dysponujemy częściową dokumentacją.

I tak w Ostrówach i Woli Ostrowieckiej zamordowano 470 osób w tym 250 dzieci, we wsi Leśniaki i Kędy zamordowano 141 osób w tym 64 dzieci, we wsi Jankowice zamordowano 
80 osób w tym 18 dzieci. Na Wołyniu było ponad 2000 większych, bądź mniejszych osad zamieszkałych przez Polaków, z których mało kto się uratował. Czyż abp. Andrzej Szeptycki 
nie znał ewangelickiej wypowiedzi Chrystusowej,że „lepiej by było kamień młyński uwiązać do szyi niż miałby zgorszyć dziecko niewinne” ? A tu nie tylko zgorszyć ale i zabić. Nie 
ma gorszej zbrodni jak dzieciobójstwo. Kobiety ciężarne miały rozcinane brzuchy, płód był wyciągany i rozbijany o futryny domów, mężczyznom obcinano głowy siekierą lub kosą.

Wyjątkowo ciężkie tortury stosowano wobec księży katolickich. Byli zabijani przy ołtarzach podczas odprawiania mszy świętej. Ginęli w męczarniach razem z wierzącymi.

My żyjący świadkowie rzezi wołyńskiej doskonale pamiętamy 11 lipca 1943r.

Niedziela, w kościołach odprawiane były nabożeństwa, wierni przybyli licznie by uczestniczyć w nabożeństwie. Nikt się nie spodziewał, że dzicz banderowska targnie się na miejsce 
święte. Niestety dla nich nie było świętości. Wpadali do kościołów, zaczynali rzucać granaty, strzelać z karabinów a siekiernicy brocząc we krwi dobijali siekierami rannych.

Nacjonaliści ukraińscy zamordowali 160 księży nie licząc osób zakonnych. Mordy były dokonywane zgodnie z zestawieniem 362 metod stosowanych przez UPA na Polakach.          

Sporo niedobitych dzieci uratowało się cudem. Były one świadkami mordów własnych rodziców i rodzeństwa. Nie dane im było szczęśliwe dzieciństwo, nie wymawiały słow „mama”, 
„tata”. Nie zaznały miłości rodzicielskiej. Zaznały tylko głód , chłód, żal , ból i smak gorzkich łez.

Naziści ukraińscy od 1939-1947roku wymordowali około 200 tyś Polaków, w tym na Wołyniu około 70 tysięcy. Morzem krwi zapłacono bycie Polakiem. Nie mieli katolickich pogrze-
bów, nie mają grobów. Dlatego nie zapalimy im tam zniczy, nie położymy wiązanek kwiatów na grobach, gdzie rodzinne były domy. Cisza krzyczy a historia wciąż milczy o nich. Nie 
oddano Im należytego szacunku i sprawiedliwości.          

Ojcze Święty za rzeż wołyńską obwiniamy nie tylko Banderę, Suchewycza i innych przewódców UPA, Dywizję SS Galizien ale równierz duchownych grekokatolickich, którzy sprze-
niewierzyli się 5 przekazaniu Bożemu „nie zabijaj”. W świątyniach podczas nabożeństw wzywali wiernych do mordowania Polaków, święcili narzędzia zbrodni ( siekiery, piły, widły, 
itp.). Po nabożeństwach brali udział w okrutnych mordach. Zwierzchnik kościoła grekokatolickiego metropolita lwowski Andrzej Szeptycki nie reagował w ogóle na ludobójstwo do-
konywane przez ukraińskich nacjonalistów wyznania grekokatolickiego na ludności polskiej. Był to akt zdrady wobec nauki kościoła, był to pakt poparcia czynów szatańskich. Zbrodni 
ludobójstwa nie przeciwstawił się , nie potępił nie informował o niej Stolicy Apostolskiej. Jako duchowny wysoko postawiony, nie posiadał wrażliwości na cierpienie ludzkie, zachowy-
wał zupełną obojętność na okrucieństwa jakie człowiek mogł zgotować drugiemu człowiekowi.          

Po wkroczeniu wojsk niemieckich na tereny II Rzeczypospolitej abp Andrzej Szeptycki napisał entuzjastyczny list witając wojska niemieckie we Lwowie, był to pierwszy publiczny akt 
kolaboracji z Hitlerem.

Po klęsce wojsk niemieckich witał następnego okupanta - sowieckiego.          

W świetle faktów zawartych w naszym piśmie uważamy, że abp Andrzej Szeptycki jest nie godny wyniesienia na ołtarze. Uważamy, że ten człowiek mimo wszystkiego ponosi współ-
odpowiedzialność za śmierć naszych najbliższych.          

Proces metropolity Szeptyckiego został dwukrotnie zablokowany przez wybitnego Prymasa 1000-lecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dowody zablokowania znajdują się w Waty-
kanie.          

Ojcze Święty nie wyobrażamy sobie jak można się modlić do „takiego świętego”.                                                                                

Z wołyńskim Szczęść Boże     
Przewodnicząca                                                           
Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu
Janina Kalinowska

Petycję można popdpisać na:  http://www.petycjeonline.com/nie_dla_beatyfikacji_abp_andrzeja_szeptyckiego
lub pobrać plik ze strony:  http://kresy.info.pl/LISTA PODPISOW- Szeptycki.doc i po wypełnieniu wysłać do: Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomordowanych 
na Wołyniu z/s w Zamościu Bazyliańska 3 22-400 Zamość 

Trwa akcja zbierania podpisów pod 
petycją w sprawie cofnięcie dekretu 
heroiczności cnót metropolicie 
lwowskiemu Andrzejowi Szeptyckiemu
Redakcja
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http://www.petycjeonline.com/nie_dla_beatyfikacji_abp_andrzeja_szeptyckiego
http://kresy.info.pl/LISTA PODPISOW- Szeptycki.doc


www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                                                                                             1 stycznia 2016 - strona 11AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Chcemy wyremontować kaplicę 
pogrzebową w Prusach k. Lwo-
wa (dziś Jampil). W związku z 
tym nasz apel.
                                             

APEL
Zarząd Towarzystwa Miłośni-
ków Kultury Kresowej we Wro-
cławiu wraz z Towarzystwem 
Miłośników Prus Lwowskich w 
Brzegu zwracają się z apelem do 
wszystkich ludzi dobrej woli, do 
członków rodzin księży, którzy 
utożsamiają się proboszczami 
parafii św. Bartłomieja Apostoła 
we wsi Prusy k. Lwowa, Ar-
chidiecezja Lwowska, Dekanat 

Lwów, o nawiązanie kontaktu 
(tel. + 48 607 565 427) celem 
należytego uczczenia pamięci 
zmarłych i udokumentowania 
biografii księży sprawujących 
posługę duszpasterską w tej pa-
rafii. Prosimy o pomoc byłych 
parafian kościoła św. Bartłomie-
ja w Prusach, którzy posiadają 
pamiątki rodzinne z tamtego 
okresu, akty urodzeń, stare fo-
tografie pierwszokomunijne, 

by przekazywali te informacje 
pod wskazanym numerem tele-
fonu. Sądzimy, że poprzez ten 
apel odnajdziemy rodziny księ-
ży;  ks. imię ? Kowalski, ks. 
Feliks Tomaszewski 1807-1883, 
ks. Wincenty Bąkowski 1843-
1904, ks. kanonik Jan Skurzak. 
Wymienieni są pochowani w 
kaplicy cmentarnej na dawnym 
cmentarzu parafialnym w Pru-
sach, obecnie Jampil. O miej-
scowym pochówku świadczy 
pamiątkowa tablica umieszczo-
na we wnętrzu tej neogotyciej 

kaplicy.
Kaplica grobowa fundacji Jana 
Strzembosza z początku XIX 
wieku. Była to budowla budo-
wana z cegły, tynkowana oraz 
z epitafiami fundatora (1736-
1817). Po przeniesieniu docze-
snych szczątków fundatora do 
miejscowości Lackie stała się 
kaplicą grzebalną zmarłych ka-
płanów. 
W kaplicy znajdował się skrom-
ny ołtarz – na mensie ołtarzowej 
był umieszczony krzyż żelazny 
oraz mały krzyż mosiężny. Do 
bocznej ściany była przytwier-
dzona sygnaturka. 
Obecnie kaplica jest w złym sta-
nie technicznym, brak dachu, 
drzwi wejściowych oraz tablic. 
Z każdym dniem chyli się ku zu-
pełnej ruinie.
Konto bankowe: 90 1940 1076 
3071 3666 0000 0000. Za wszel-
ką pomoc dziękujemy. Zaczyna-
my już w lutym 2016 roku.

Zarząd TMKK Wrocław
Zarząd TMPL Brzeg

Apel Towarzystwa w sprawie proboszczów 
z Prus Lwowskich
Eugeniusz Szewczuk



1 stycznia 2016 - strona 12                                                                                                                                                                                                             www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                   

Rzeszów-Przemyśl, 2015-12-09

Sz. P. Mariusz Błaszczak

Minister Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji

Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

Kryzys imigracyjny z którym 
zmaga się Europa pokazuje, iż 
dotychczasowe systemy ochro-
ny granic państw Unii Europej-
skiej w oparciu o  monitoring nie 
sprawdzają się. Prognozy Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych 
mówiące o tym, iż w 2016 roku 
nasz kontynent może być celem 
dla 3 mln nielegalnych uchodź-
ców budzi głębokie zaniepokoje-
nie. Skuteczne zatrzymanie przez 
Węgry części nielegalnych imi-
grantów poprzez budowę barier 
na granicy w 
postaci pło-
tów pokazują, 
iż jest to jeden 
z najlepszych 
s p o s o b ó w, 
który w połą-
czeniu z mo-
nitor ingiem  
s k u t e c z n i e 
z a t r z y m u j ą 
nielegalnych 
imigrantów.

Mając na 
uwadze po-
s t ę p u j ą c ą 
dezintegrację 
Ukrainy oraz 
z a g r o ż e n i e 
rozprzestrze-
nienia się 
konfliktu we-
wnętrznego w 
tym państwie 
na nowe ob-
szary apelu-
jemy o na-
tychmiastowe 
rozpoczęcie 
prac w posta-

ci budowy  płotów granicznych. 
To właśnie sytuacja wewnętrzna 
na Ukrainie będzie umożliwiała 
tranzyt nielegalnych imigrantów 
przez Polskę. Z dużym prawdo-
podobieństwem możemy także  
stwierdzić, iż Niemcy po ponow-
nym wprowadzeniu kontroli gra-
nicznych „okopią” się na Odrze i 
Nysie jako naturalnych barierach 
i Polska stanie się miejscem po-
bytu dziesiątek a może setek ty-
sięcy imigrantów.

Tylko wyraźny sygnał dany or-
ganizatorom przerzutów,  iż gra-
nica polsko-ukraińską jest nie do 
przejścia może odsunąć zagroże-
nia które obserwujemy na połu-
dniowych granicach Unii Euro-
pejskiej. Zaniedbanie tego tematu 
za kilka miesięcy może skutko-
wać głębokimi perturbacjami 
politycznymi w Polsce. Jako 
przedstawiciele środowisk spo-
łecznych Podkarpacia wzywamy 

także Prezydentów, Starostów, 
Burmistrzów, Wójtów a przede 
wszystkim Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego do podejmo-
wania działań mających na celu 
wsparcie tego apelu.

Nasz list jest podyktowany tylko 
troską o bezpieczeństwo Polski i 
jej obywateli. Forma listu otwar-
tego ma na celu zwrócenie uwagi 
mieszkańców naszego państwa na 
obowiązek zapewnienia skutecz-
nej ochrony granic i bezpieczeń-
stwa narodowego.

Z poważaniem
Dr Andrzej Zapałowski, nauczy-
ciel akademicki, Ruch Społeczny 
Patriotyczny Polski Przemyśl

Do wiadomości:

-media
-samorządy województwa pod-
karpackiego
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FUNDACJA   DLA   POLONII
www.witajciewdomu.pl; www.fundacjadlapolonii.pl 

ul. Wałuszewska 48,  
03-005 Warszawa KRS: 0000423252

Wsparcie dla Liceum Polonijnego
Nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 4598 7860

List otwarty w sprawie 
zabezpieczenia granicy RP
Andrzej Zapałowski

/ foto: Mem z portalu społecznościowego FB

CO BYŁO, A CO 
JEST BŁĘDEM?
Ukraińskie komentarze po wizycie 
Andrzeja Dudy w Kijowie
Redakcja
Prasa zwraca uwagę, że Andrzej 
Duda zaprosił prezydenta Ukrainy 
Petra Poroszenkę na przyszłorocz-
ny szczyt NATO w Warszawie, a 
cytowani eksperci uważają, że jest 
to ważny sygnał dla kwatery głów-
nej Sojuszu Północnoatlantyckie-
go.
- Dla nas najważniejsze jest to, że 
Polska twardo stoi przy Ukrainie, 
nie stwarza problemów, a wręcz 
nam pomaga. (...) Obecnie głów-
na dyskusja toczy się nie wokół 
gospodarki, lecz kwestii bezpie-
czeństwa – powiedział politolog 
Ołeksandr Palij dziennikowi „Sie-
godnia”.

Przypomniał on słowa Józefa Pił-
sudskiego, który mówił, że bez 
wolnej Ukrainy nie ma wolnej Pol-
ski. - I oni pamiętają, że Ukraina 
jest nie tylko buforem, który chro-
ni ich przed Federacją Rosyjską, 
lecz i stwarza taką geopolityczną 
sytuację, w której Rosja jest mniej 
niebezpieczna dla Europy – dodał.
„Siegodnia” ocenia, że dla Polski 
ważne jest dziś, by Ukraina oparła 
się agresji Rosji i zachowała inte-
gralność terytorialną. - Polacy nie 
mają innego wyjścia. (...) Dosko-
nale rozumieją, że ich bezpieczeń-
stwo w 90 procentach zależy od 
naszej jedności – uznał komentator 
polityczny Ołeksij Hołobucki.

Gazeta „Deń” zastanawia się, czy 
za deklaracjami, złożonymi pod-
czas wizyty Dudy pójdą konkretne 
działania, a jednocześnie zazna-
cza, że polski prezydent, który ob-
jął urząd po majowych wyborach, 
długo zwlekał z przyjazdem do 
Kijowa.

Cytowany przez dziennik były 
szef ukraińskiego MSZ Wołody-
myr Ohryzko uspokaja jednak, że 
stało się tak ze względu na wybory 
parlamentarne i formowanie rządu 
w Polsce, który dopiero teraz może 
wypowiadać się m.in. w sprawach 

Ukrainy jednym głosem.

Dyplomata pochwalił inicjatywę 
zaproszenia Ukrainy na szczyt 
NATO w Warszawie, lecz scep-
tycznie odniósł się do słów pol-
skiego prezydenta dotyczących 
przeszłości między dwoma naro-
dami. Duda mówił w Kijowie, że 
układanie relacji dwustronnych 
musi się opierać na prawdzie hi-
storycznej, nawet jeżeli ta prawda 
jest bolesna. Według prezydenta 
RP krzywdy z XX wieku nie po-
winny jednak kłaść się cieniem na 
wzajemnych stosunkach.

- Wyciąganie na scenę polityczną 
kwestii historycznych jest niepro-
duktywne. W pewnych kołach 
politycznych temat ten jest już 
podnoszony i jeśli do tego dojdzie, 
to będzie to błąd; historię należy 
pozostawić historykom, a politycy 
powinni patrzeć w przyszłość (...) 
– oświadczył Ohryzko w gazecie 
„Deń”.

Ukraińska prasa chwali Andrze-
ja Dudę za deklaracje mówiące 
o konieczności przedłużenia za-
chodnich sankcji wobec Rosji, za 
silne wsparcie integralności tery-
torialnej Ukrainy oraz jej dążeń 
do integracji europejskiej. Media 
oceniają, że wizyta Dudy była bar-
dzo dobrze przygotowana i została 
odebrana na Ukrainie pozytywnie. 
Przypominają także słowa Poro-
szenki, który oświadczył po roz-
mowach, że „jedyną kwestią, co 
do której nie doszedł z prezyden-
tem Polski do porozumienia, było 
pytanie, kto wejdzie do finału pił-
karskiego Euro 2016 we Francji”. 
Reprezentacje Polski i Ukrainy za-
grają w tych rozgrywkach w jednej 
grupie.

żródło: http://wiadomosci.onet.pl/
swiat/ukrainskie-komentarze-po-
wizycie-andrzeja-dudy-w-kijowie/
fw3xvy



www.ksi.kresy.info.pl                                                                                                                                                                                                             1 stycznia 2016 - strona 13AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA - INFORMACJE

Od przyszłego roku 
przestrzeń powietrz-
ną krajów bałtyc-
kich w ramach misji 
NATO Baltic Air 
Policing będą patro-
lowały hiszpańskie 
i belgijskie myśliw-
ce. Zmienią na tym 
stanowisku obecnie 
dowodzących misją 
Węgrów i Niemców.
Sojusz Europejskich 
Konserwatystów i 
Reformatorów

Ministerstwo Ochro-
ny Kraju poinfor-
mowało BNS, że 
w bazie lotniczej w 
Szawlach wylądują 
cztery hiszpańskie 
myśliwce Eurofighter Typhoon, 
które zmienią na tym stanowisku 
cztery węgierskie maszyny JAS-39 
Gripen, stacjonujące na Litwie od 
września.

Zaś belgijscy wojskowi z myśliwca-
mi F-16 zmienią stacjonujących w 
Estonii niemieckich lotników, peł-
niących obecnie dyżur na myśliw-
cach Eurofighter Typhoon.

Ceremonia zmiany jednostek woj-

skowych odbędzie się 7 stycznia.

Od 2004 do 2014 roku przestrzeń 
powietrzną krajów bałtyckich patro-
lował jeden kontyngent myśliwców, 
stacjonujących w Szawlach. Od ze-
szłego roku, w związku z aneksją 
Krymu przez Rosję, liczba samolo-
tów patrolujących niebo nad Litwą, 
Łotwą i Estonią została zwiększona 
czterokrotnie.

Ale w 2015 roku liczba ta została 
znów zmniejszona, gdyż zmniej-

szyła się aktywność wojskowa Rosji 
nad Morzem Bałtyckim. Od wrze-
śnia przestrzeń powietrzną nad kra-
jami bałtyckimi patrolują dwa kon-
tyngenty wojskowe stacjonujące na 
Litwie i w Estonii.

Od 2014 roku niebo nad Litwą pa-
trolowali wojskowi z Belgii, Danii, 
Czech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, 
USA, Norwegii, Polski, Holandii, 
Portugalii, Francji, Rumunii, Turcji, 
Niemiec i Włoch.

Z prasy na Kresach

Dopóki Litwa przyjaźni się z 
Polską, dopóty nie będzie 
należała do Rosji
KURIER WILEŃSKI

148 lat temu w 
Zułowie...
WILNOTEKA

Hiszpańskie i belgijskie myśliwce 
lecą nad Litwę
L24

5 grudnia 
p r z y p a d a 
148 roczni-
ca urodzin 
Józefa Pił-
sudskiego. 
Zgodnie z 
z a p o c z ą t -
k o w a n ą 
przed nie-
s p e ł n a 
d z i e s i ę -
cioma laty 
t r a d y c j ą , 
Z w i ą z e k 
Polaków na Litwie organizuje 
tego dnia w Zułowie, rodzinnej 
miejscowości Marszałka, oka-
zjonalną uroczystość. W ko-
ściele w pobliskiej Powiewórce, 
gdzie został ochrzczony przy-
szły współtwórca niepodległości 
Polski, w sobotę, o godz. 12.00 
zostanie odprawiona msza św. 
Następnie przy dębie i pomniku 
ku czci Józefa Piłsudskiego zo-
staną złożone wieńce.
Tradycja uroczystości zosta-

ła zapoczątkowana dziesięć lat 
temu, gdy Związek Polaków na 
Litwie przejął na własność te-
ren w Zułowie, na którym kie-
dyś stał dworek Piłsudskich. 
Z inicjatywy ZPL powstał tam 
Rezerwat Pamięci Narodowej. 
Jako pierwszy upamiętniony zo-
stał tam właśnie Józef Piłsudski, 
dowódca I Brygady Legionów 
Polskich, twórca niepodległej 
Polski, Naczelnik Państwa i Na-
czelny Wódz.

W Łucku odbyła się premiera 
słynnego dramatu Janusza Gło-
wackiego «Kopciuch», przetłu-
maczonego na język ukraiński.

 Akcja sztuki rozgrywa się w la-
tach 70-tych XX wieku w zakła-
dzie poprawczym dla dziewcząt. 
Przygotowuje się tu przedstawie-
nie teatralne na podstawie baśni 
o Kopciuszku. Próby chce na-
grać pewien znany reżyser, lecz 
ukrywa, że jego prawdziwym 
celem jest nagranie intymnych 
zwierzeń dziewczyn. Film ma 
być pokazywany w Polsce i za 
granicą. Główną bohaterką sztu-
ki jest dziewczyna, która wcieli-
ła się właśnie w rolę Kopciucha. 
Do zakładu poprawczego trafiła 
tu za pobicie ojczyma i kradzież 
butów swojej matki. Nie chce się 
spowiadać ze swoich przeżyć, 
więc reżyser wraz z wychowaw-
cą wywiera na nią presję poprzez 
rozmaite prowokacje. Sztuka jest 
swoistym świadectwem czasu, 
kiedy to system totalitarny «nie 
pogardzał» stosowaniem metod 
manipulacji.

Dramat «Kopciuch» grany był 
na deskach wielu teatrów świa-
ta i wywarł wpływ także na los 
Janusza Głowackiego. Akurat 
w tych dniach 34 lata temu, w 
grudniu 1981 r., Janusz Gło-
wacki wyjechał na premie-
rę spektaklu do Londynu. W 
związku z wprowadzeniem w 
Polsce 13 grudnia 1981 r. stanu 

wojennego nie mógł powrócić do 
Ojczyzny. Przebywał od tej pory 
na emigracji – najpierw w Wiel-
kiej Brytanii, a następnie w USA.

Na język ukraiński «Kopciucha» 
przełożył pisarz Oleksandr Irwa-
nec. W czerwcu 2015 r. ukraiń-
skojęzyczna wersja tego dramatu 
ujrzała świat w Charkowie. Wy-
stąpili w niej m.in. aktorzy teatru 
«Stel».

6 i 13 grudnia teatr «Harmyder» 
przy wsparciu Konsulatu Gene-
ralnego RP wystawił tę sztukę w 
Łucku. Reżyser teatru Rusłana 
Porycka podkreśliła, że aktorzy 
podczas prób dodali do literac-
kiego języka zaproponowanego 
przez Irwanca, trochę swoich 
żargonizmów, slangu itd. W dniu 
premiery na widowni nie udało 
się zmieścić wszystkich chętnych 
do obejrzenia przedstawienia, 
wielu z nich oglądało ten trwający 
1 godz. 40 min. spektakl na sto-
jąco, a i następny pokaz wymagał 
dodatkowych miejsc na widowni.

Sztuka o manipulacji 
MONITOR WOŁYŃSKI

Wojnę można prowadzić na wiele 
różnych sposobów. Oprócz wojen 
z udziałem sił zbrojnych prowadzi 
się, również wojny energetyczne, 
cybernetyczne, wojny informa-
cyjne. Jednak wojnom z udziałem 
sił zbrojnych prawie zawsze to-
warzyszy wojna informacyjna.

- Propaganda jest nieodłączną 
częścią wojny. Do sterowania 
ludźmi i manipulowania ich na-
strojami często używaną metodą 
jest dezinformacja. Jest to rozpo-
wszechnianie zmanipulowanych i 
sfabrykowanych informacji. Ta-
kie działania mają na celu wywar-
cie wpływu na odbiorców oraz 
skłonienie ich do danego rodzaju 
zachowań korzystnych dla dez-
informującego. Im więcej ludzi 
ulegnie dezinformacji, tym bar-
dziej jest ona skuteczna i spełnia 
swoje role — mówi „Kurierowi” 
historyk, prof. Valdas Rakutis, z 
litewskiej Akademii Wojskowej.

XXI wiek jest okresem rozwoju 
propagandy. Używa się współ-

c z e s n y c h 
ś r o d k ó w 
masowej in-
formacji do 
jej rozprze-
strzenienia, 
na przykład 
i n t e r n e t , 
t e l ewiz j a , 
prasa, kino. 
Specjaliści 
mówią, że 
każda pro-
paganda ma 
zakodowaną treść.
- Jeżeli propaganda nie ma kon-
kurencji, czyli nie ma innej infor-
macji, jak tylko ta nieprawdziwa, 
to wtedy ludzie przyjmują ją za 
rzeczywistość. Zazwyczaj w dez-
informację wierzą ludzie mniej 
wykształceni i ci, którzy nie znają 
dobrze danego problemu. Może 
to sprowokować konflikty na 
dużą skalę — zaznaczył prof. Val-
das Rakutis.

Jak mówi, Rosja w wojnie z 
Ukrainą także używa propagandy, 

która bardzo mocno oddziałuje na 
ludzi.

- Rosjanie celowo kierują swo-
ją propagandę na różne audy-
toria. Jedna jest przeznaczona 
dla mieszkańców Rosji, tam nie 
mówi się o tym, jak dobrze jest 
mieszkać w kraju, ponieważ oni 
sami wiedzą jak jest naprawdę. 
Natomiast dla ludności rosyjsko-
języcznej mieszkającej poza gra-
nicami przedstawia się Rosję jako 
raj, gdzie są wysokie zarobki, 
wysokie emerytury — tłumaczy 
Rakutis.
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We Lwowie w 
dniach 12–13 
grudnia odbyła 
się konferencja 
«Oświata polska 
na Ukrainie: per-
spektywy i wy-
zwania.

Konferencja była 
ważnym etapem 
ewaluacji dwu-
letniego projektu 
«Biało-czerwone 
ABC» finansowanego ze środ-
ków MSZ w ramach konkursu 
«Współpraca z Polonią i Polaka-
mi za granicą w 2015 r.», a także 
analizą sytuacji bieżącej i okazją 
do opracowania krótkotermino-
wych planów na przyszłość.

Na konferencji przedstawiono 
system polskiej oświaty na Ukra-
inie, główne założenia strategii 
rozwoju edukacji polskiej, przed-
stawiono ewaluację zrealizowa-
nego projektu «Biało-czerwone 
ABC», wypracowano wnioski 

merytoryczne. Ważnym punk-
tem spotkania były warsztaty dla 
nauczycieli w grupach tematycz-
nych.

Wszyscy uczestnicy konferencji 
podkreślali wartość zrealizowa-
nego programu, potrzebę kolej-
nego, pilną potrzebę kolejnych 
spotkań, dyskusji, warsztatów dla 
nauczycieli i liderów polonijnych.

Wiesław PISARSKI,
nauczyciel oddelegowany do pracy 
dydaktycznej do Kowla przez ORPEG

O oświacie polskiej 
na Ukrainie 
MONITOR WOŁYŃSKI

Uczniowie 
dwóch wi-
l e ń s k i c h 
s z k ó ł : 
G i m n a -
zjum im. 
A. Mic-
k i e w i c z a 
i Gimna-
zjum im. 
Jana Pawła 
II wirtual-
nie uczyli 
się języka 
polskiego. 
W ciągu 
trzech se-
m e s t r ó w 
o p r ó c z 
programo-
wych lek-
cji języka 
polskiego 
mieli zaję-
cia z nauczycielami z Polski w 
ramach e-learningowego kursu 
„Do matury online”. 22 spośród 
100 uczestników otrzymało cer-
tyfikaty potwierdzające ukończe-
nie kursu.
Pomysł zorganizowania e-lear-
ningowego kursu języka polskie-
go zrodził się w Fundacji „Po-
moc Polakom na Wschodzie”, 
natomiast realizacji podjęła się 
Fundacja Nauki Języków Obcych 
„Linguae Mundi”. Projekt został 
sfinansowany ze środków Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych 
w ramach konkursu na realizację 
zadania „Współpraca z Polonią i 
Polakami za Granicą 2015”.

W ciągu trzech semestrów 
uczestnicy projektu rozwijali 
swoje umiejętności językowe, 
rozwiązywali testy, pisali roz-
prawki, dyskutowali na forum, 
ale też poznawali najciekawsze 
zjawiska obecne we współcze-
snej kulturze polskiej. 

Na zakończenie pierwszego 
semestru najlepsi, najpilniejsi 

uczniowie otrzymali atrakcyjne 
prezenty. Nagrodą dla najlep-
szych w drugim semestrze był 
wyjazd nad polski Bałtyk. Trze-
ci semestr został zorganizowany 
zgodnie z zasadą: Uczymy się nie 
dla ocen, nie dla nagród, lecz dla 
siebie. W rozmowie z Wilnoteką 
Paulina Chechłacz, koordynator 
projektu „Do matury online”, 
przyznała, że organizatorzy mieli 
obawy, czy będzie to wystarcza-
jąca motywacja. Część uczestni-
ków wykruszyła się, ktoś wyko-
nał tylko część zadań, ale fakt, że 
22 uczniów zakończyło cały kurs 
i uzyskało certyfikat, to jej zda-
niem dobry wynik. 

Dwie osoby: Małgorzata Bogda-
nowicz z Gimnazjum im. Jana 
Pawła II i Ewelina Mikołejko z 
Gimnazjum im. A. Mickiewicza 
otrzymały wyróżnienie specjal-
ne. „Te uczestniczki wyróżniły 
się podczas trzeciej części kursu. 
Ich wypowiedzi, to, co pisały na 
forach, ich prace pisemne zrobiły 
na nas duże wrażenie” - powie-
działa koordynator projektu.

Zdaniem Pauliny Chechłacz, 
szczególne gratulacje należą się 
również Dejwidowi Rumiance-
wowi z Gimnazjum im. A. Mic-
kiewicza. „Jest to nasz najwięk-
szy sukces, bo kiedy zaczynał, 
miał trochę trudności z językiem 
polskim. Zrealizował chyba 
wszystkie zadania na platformie, 
poprawiał prace, tworzył własne 
wypowiedzi pisemne, uczestni-
czył w lekcjach na Skypie z na-
uczycielką, Marleną Olechow-
ską. Od jego polonistki wiemy, że 
zrobił ogromne postępy, a sposób, 
w jaki się zaangażował, ile pracy, 
energii i zapału włożył, jest nie-
zwykły. Poradził sobie świetnie. 
Dla samego tylko Dejwida taki 
kurs warto było zrobić” - mówiła 
koordynatorka e-learningowego 
kursu „Do matury online”. 

Czy będzie kolejny internetowy 
kurs nauki języka polskiego, za-
leży od... pieniędzy. Z pewnością 
jednak warto ten wartościowy 
projekt kontynuować. 

”Do matury online” - projekt, 
który warto kontynuować 
WILNOTEKA

Waldemar Tomaszewski składa 
życzenia Rodakom 
L24
Podnieś rękę, Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą...

Drodzy Rodacy!

Jak co roku okres świąt Bożego 
Narodzenia przypomina nam ra-
dosną nowinę, jak bardzo Bóg 
umiłował świat, że posłał swe-
go Syna Jednorodzonego, aby 
nas zbawił. Niech nasze serca – 
szczególnie w tym okresie – będą 
otwarte na Boga i ludzi oraz nie 
zabraknie w nim ubogiego żłóbka 
dla Nowonarodzonego Chrystusa.

Życzę Wam wspaniałych i nieza-
pomnianych chwil przeżytych w 
gronie najbliższych. Niech przy-
chodzący na świat Chrystus Wam 
błogosławi i obdarza Was oraz 
Wasze rodziny wszelkimi łaska-

mi, zdrowiem i pokojem.

Waldemar Tomaszewski
Przewodniczący Akcji Wyborczej 

Polaków na Litwie
Poseł do Parlamentu Europejskie-
go

25 lat „Macierzy 
Szkolnej”
KURIER WILEŃSKI
Z okazji 25-lecia Sto-
warzyszenia Nauczy-
cieli Szkół Polskich 
na Litwie „Macierz 
Szkolna” na opłat-
kowym spotkaniu w 
Domu Kultury Pol-
skiej w Wilnie zgro-
madzili się licznie 
członkowie kół „Ma-
cierzy”, kierownictwo szkół, 
nauczyciele-seniorzy, przedsta-
wiciele władz rejonowych oraz 
państwowych.

Z gratulacjami z okazji jubileuszu 
licznie przybyli sympatycy „Ma-
cierzy Szkolnej” z Polski, przed-
stawiciele Kancelarii Prezydenta 
RP, Sejmu i Senatu RP, fundacji i 
organizacji wspierających szkoły 
polskie na Litwie. Podczas święta 
odznaczono medalami i nagroda-
mi zasłużone dla polskiego szkol-
nictwa osoby.

— 25 lat temu, zakładając „Ma-
cierz Szkolną” nie spodziewali-
śmy się, nawet w złym śnie nie 
mogliśmy widzieć, że będziemy 
musieli walczyć o prawo do na-
uki w języku ojczystym na wie-
cach, pikietach, w sądach — za-

znaczył w swym przemówieniu 
podsumowującym 25-letni okres 
działalności „Macierzy Szkolnej” 
prezes Józef Kwiatkowski. — Po-
mimo wszystkich przeciwieństw, 
pomimo tego, że mieliśmy ciągle 
przysłowiowy wiatr w oczy, uda-
ło się nam i to jest najważniejsze 
— zachować tradycyjną szkołę 
polską z zachowaniem nauczania 
wszystkich przedmiotów od klasy 
pierwszej do dwunastej w języku 
ojczystym. Pomimo tego, że licz-
ba uczniów i szkół się zmniejszy-
ła z przyczyn obiektywnych, to 
polska placówka oświatowa na 
Litwie okrzepła, uodporniła się, 
znajduje się w dobrej kondycji.

Prezes Kwiatkowski zaznaczył 
wagę sformowania się postawy 
obywatelskiej wśród rodziców i 
nauczycieli, odwagi w obronie 
swych praw.

http://www.wilnoteka.lt/
kurierwilenski.lt/
http://www.monitor-press.com/pl/
http://l24.lt/pl/
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księdza, czy dziedzictwo prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego.”

Postaram się odpowiedzieć. Po 
pierwsze, w sprawach polsko-
-ukraińskich wypowiadam się 
wyłącznie we własnym imieniu. 
Mam do tego prawo jako obywa-
tel Trzeciej RP oraz jako krewny 
Polaków i Ormian pomordowa-
nych w bestialski sposób przez 
zbrodniarzy z Organizacji Ukra-
ińskich Nacjonalistów, Ukra-
ińskiej Powstańczej Armii i SS 
Galizien.

Po drugie, jak były szef MSZ 
może uważać, że zwykły obywa-
tel, taki jak ja, może mieć wpływ 
na losy dwóch państw mają-
cych łącznie ponad 80 milionów 
mieszkańców? Tym bardziej, że 
każdą jednostkę, nieprzestrzega-
jącą tzw. poprawności politycz-
nej,  można uciszyć np. przez 
personalne ataki w mediach lub, 
w ostateczności, przez „seryjne-
go samobójcę”, który ostatnich 
latach grasuje w Polsce.

Po trzecie, co jest sprawą klu-
czową, kto faktycznie skłóca 
dwa słowiańskie narody? Moim 
zdaniem czynią to gloryfika-
torzy zbrodniczej ideologii 
banderowskiej, w tym ukraiń-
ski prezydent-oligarcha Petro 
Poroszenko, oraz wszyscy ci 
członkowie establishmentu po-
litycznego Trzeci RP,  którzy 
od 26 lat nie chcą dopuścić do 
wyartykułowania przez Sejm 
prawdy o ludobójstwie na Kre-
sach Wschodnich oraz  Lubelsz-
czyźnie i Podkarpaciu. Do tych 
ludzi należy także Radosław Si-
korski, który w sprawie uchwały 
sejmowej w 2013 r., potępiającej 
ludobójstwo dokonane na Pola-
kach i obywatelach polskich in-
nej narodowości (także Żydach), 
zachował się w haniebny sposób. 
Czyżby zapomniał on, co wtedy 
wygadywał, czym straszył i jak 
głosował?

Przypomnę, że 12 lipca 2013 r. 
za kłamliwym i cynicznym sfor-
mułowaniem „czystki etniczne o 
znamionach ludobójstwa” - pod 
wpływem nacisków m.in. pre-
zydenta RP  Bronisława Komo-
rowskiego i Adama Michnika 
- opowiedzieli się posłowie PO 
i Ruchu Palikota. Za prawdą o 
ludobójstwie byli natomiast par-
lamentarzyści PSL, PiS, SLD, 
Solidarnej Polski Zbigniewa 
Ziobry i grupy Jarosława Gowi-
na, ale niestety zabrakło 10 do-
datkowych sprawiedliwych. Tak 
jak w Sodomie i Gomorze. Brak 
potępienia ludobójstwa oraz brak 
reakcji na gloryfikację zbrodnia-
rzy nad Dnieprem i Dniestrem, a 
także brak godnego pochówku i 
upamiętnienia pomordowanych, 

nie tylko skłóca dwa narody, ale 
i jest wykopywaniem kolejnych 
rowów. A kto na tym korzysta? 
Rosja, USA i Niemcy, które to 
państwa w sprawie Ukrainy dba-
ją wyłącznie o własne interesy i 
którym lęk przed prawdą w Pol-
sce jest bardzo na rękę. W owym 
wykopywaniu rowów szef ów-
czesnego MSZ, Radosław Sikor-
ski wziął czynny udział. Niech 
się więc bije we własne piesi, a 
nie w cudze. Ma cywilną odwa-
gę za swoje postępowanie prze-
prosić rodziny ofiar?

Co do ostatniego pytania, to nie 
wiem jak w 2016 r. zachowa się 
PiS. Nie należę do tej partii i 
w czasie ostatnich wyborów na 
nią nie głosowałem. Poza tym, 
jestem zaskoczony tym, że pre-
zydent RP Andrzej Duda, na któ-
rego - zwłaszcza w drugiej turze 
- głosowało wielu Kresowian i 
ich potomków, goszcząc ostat-
nio w Kijowie nie powiedział 
ani słowa o ludobójstwie i nie 
oddał czci ofiarom, choć składał 
wieńce i zapalał znicze w wielu 
innych miejscach. Co do preze-
sa Jarosława Kaczyńskiego, to 
jego postawa w tej kwestii jest 
bardzo chwiejna i niespójna, raz 
jest za, raz jest przeciw. Znam 
jednak wielu posłów i senatorów 
tak w PiS, jak i w PSL i Ruchu 
Pawła Kukiza, którzy tej sprawy 
nie będą zamiatać pod dywan. 
Mają oni już dość dalszego umi-
zgiwania się do banderowców i 
ukraińskich oligarchów, którzy 
chętnie biorą od Polski pieniądze 
i sprzęt wojskowy, ale zamian za 
to nic nam nie dają. Na pewno 
rodziny pomordowanych i śro-
dowiska patriotyczne będą w 
czasie kolejnej rocznicy „Krwa-
wej Niedzieli”, która wypada w 
lipcu, będą domagały się, aby 
Sejm i Senat nazwał wreszcie 
po imieniu i potępił ludobój-
stwo dokonane przez UPA. Poza 
tym, za parę miesięcy na ekra-
ny kin wchodzi film Wojciecha 
Smarzowskiego „Wołyń”, który 
strząśnie opinią publiczną, ob-
nażając straszliwe zakłamanie 
polskiego i ukraińskiego establi-
shmentu w tej kwestii.

Jakiekolwiek pojednanie z Ukra-
iną, może być zbudowane tylko 
na prawdzie, a nie na cynicznych 
zachowaniach takich osób jak 
Radosław Sikorski. Na szczęście 
jest to już były polityk, którego 
w tych wyborach nie chciała na-
wet jego własna partia. Nie chcą 
go nawet Amerykanie, którym 
przez tyle lat i z taką gorliwością 
„robił łaskę”. Do politycznego 
lamusa odeszli także Janusz Pa-
likot, Bronisław Komorowski, 
Paweł Zalewski, Miron Sycz i 
Paweł Kowal. Niech to będzie 
memento dla wszystkich tych, 
którzy dla wątpliwych interesów 
politycznych nie chcą stanąć po 
stronie prawdy o ludobójstwie.

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/
radoslaw-sikorski-wykopal-
r o w y - p o m i e d z y - p o l s k a - a -
ukraina/rbn5dr
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Brak potępienia ludobójstwa i re-
akcji na gloryfikację zbrodniarzy 
oraz brak godnego pochówku i 
upamiętnienia pomordowanych, 
nie tylko skłóca dwa narody, ale 
i jest wykopywaniem kolejnych 
rowów. A kto na tym korzysta? 
Rosja, USA i Niemcy, które to 
państwa w sprawie Ukrainy dba-
ją wyłącznie o własne interesy i 
którym lęk przed prawdą w Pol-
sce jest bardzo na rękę.
Wczoraj wieczorem na moim 
prywatnym profilu na Twiterze 
zagościł pan Radosław Sikor-

ski, wpisując się aż kilka razy. 
Byłem tym zaskoczony, bo 
to polityk wielkiego formatu, 
wręcz transatlantyckiego, zna-
ny ze skromności i pokory. No i 
oczywiście z prawdomówności. 
Czyżby Platforma Obywatel-
ska rzeczywiście chciałaby być 
„obywatelska”  i w ten sposób 
szukała kontaktu ze zwykłymi 
obywatelami?
Były minister i były marszałek, 
piastujący przeróżne zaszczytne 
funkcje w kilku rządach (tak pra-
wicowych, jak i liberalnych) był 

łaskaw w kolejnych wpisach za-
dać mi kilka pytań. Cytuję frag-
menty trzech:

.”Ciekawe, czy ks. Isakowicz-
-Zaleskiemu uda się skłócić Pol-
skę z Ukrainą.”

„Jak już się księdzu uda skłó-
cić Polskę z Ukrainą to ciekawi 
mnie który kraj na tym skorzy-
sta?”

„Jestem ciekaw czy ws. pojedna-
nia z Ukrainą w PiS wygra linia 

O rowach wykopywanych pomiędzy 
Polską a Ukrainą
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

/ Kości Polaków (w też dzieci) pomordowanych w czasie ludobójstwa dokonanego przez UPA - Ostrówki, 2012 r., fot. Zdzisław Koguciuk

Oceniam ten tekst w 
załączniku negatywnie, 
on może posłużyć na-
wet do uzasadnienia nie 
tylko ludobójstwa na 
Wołyniu, ale nawet do 
usprawiedliwienia Ho-
lokaustu...

Tytuł załącznika jest 
mylący, ale dotyczy rze-
zi humańskiej proszę 
ewentualnie zapoznać 
się z tym tłumaczeniem, 
rzuca on światło na 
stan umysłu niektórych 
ukraińskich historyków.

Mamy tu klasykę ukra-
ińskiej etyki - usprawiedliwia-
nie zbrodni, pomniejszanie jej 
rozmiarów, a nawet w jednym 
przypadku - w Humaniu Żydzi 
sami sobie byli winni, bo dosta-
li wspaniałomyślne warunki ka-
pitulacji i wygnania z Ukrainy, 
zdaniem autora tak szlachetnie 
Żydzi nie zostali potraktowani 
nigdzie, ani we Francji, ani w 
Polsce, ani w Hiszpanii, nigdzie, 

- tylko na Ukrainie !!!!

Nędz moralna autora ujawnia się 
także w tym, że roniąc łzy nad 
losem „ukraińskich” chłopów 
niezwykle uciskanych przez - 
oczywiście, żydowskich aren-
darzy, przemilcza, że sam wódz 
powstania był dzierżawcą jedne 
wioski więc Rusin osobiście eks-
ploatował ruskich chłopów. Ale 
nie, to nie pasuje do koncepcji, 

w której Lachy i Żydy piły krew 
ukraińskiego ludu, więc zasłuży-
li na zagładę. I to autor nakazuje 
nam „zrozumieć”, oraz zabrania 
potępienia, osądzania, czyli „mo-
ralizatorstwa”.
--

Link do tekstu i źródła fotografii. 
http://www.istpravda.com.ua/ar-
ticles/2015/12/16/148812/

Polemicznie do tekstu ukraińskiego 
„historyka” usprawiedliwiający 

rzeź humańską
Wiesław Tokarczuk

http://www.istpravda.com.ua/articles/2015/12/16/148812/
http://www.istpravda.com.ua/articles/2015/12/16/148812/
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Od Autora             

 Książka ta nie powstałaby nigdy, 
gdyby na mojej drodze życia w 
pewnym momencie nie pojawili 
się ludzie, wspomnienia których 
opisałem w każdym rozdziale. 
Zadecydował, jak zwykle, czysty 
przypadek podczas rozbudowy 
drzewa genealogicznego mojej 
rodziny. 

Przygotowywałem się do powsta-
nia niniejszego tekstu niezwy-
kle starannie i wszechstronnie. 
Zbierałem materiały własne, do-
kumenty (których niewiele po-
zostało), jeździłem na Ukrainę. 
Analizowałem fachową literaturę 
historyczną dotyczącą przebie-
gu działań II wojny światowej, 
zbrodniczej działalności Ukraiń-
skiej Armii Powstańczej i innych 
organizacji oraz ich przywódców. 
Przesiedziałem wiele godzin przed 
ekranem komputera, szukając 
ciekawostek kresowych. Przede 
wszystkim słuchałem Was, dro-
dzy bohaterowie tamtych czasów. 
To dzięki Wam nauczyłem się słu-
chać każdego, kto ma cokolwiek 
do powiedzenia na temat Kresów. 
Pierwsze artykuły ukazały się 
postaci cyklicznych publikacji 
na łamach tygodnika „Panorama 
Powiatu”. Opublikowałem tam 
przez ostatnie lata kilkadziesiąt 
artykułów o charakterze repor-
terskim i dokumentacyjnym. Te 
artykuły stały się podstawą do tej 
właśnie książki. Każdy rozdział 
opisuje inne, piękne miejscowo-
ści położone na Wołyniu, Podolu 
oraz Lwów i jego okolice. Każda 
przedstawiona osoba w sposób 
bardzo realistyczny ukazuje kli-
mat panujący w jego rodzinie, 
miejscowości rodzinnej i okolicy 
w czasie tragicznych wydarzeń 
wojennych i późniejszych. Każda 
przedstawiona osoba jest fascy-
nująca, niezwykła i bohaterska na 
swój sposób, każda zasługuje na 
trwałe miejsce w zbiorowej pa-
mięci o tamtych ciężkich czasach, 
bowiem wszyscy bohaterowie tej 
książki na pierwszym miejscu 
stawiali patriotyzm, Polskę i god-
ność człowieka. Niektórzy z nich 
nie dotrwali już do dnia publika-
cji, pamięć o nich będzie jednak 
wiecznie żywa, bowiem pozosta-
nie po nich historia tu opisana.

Szczególne miejsce to wspo-
mnienia moich rodziców o pod-
lwowskiej rodzinnej wsi Prusy 
i tradycjach w niej panujących. 
Właściwie to ich opowiadania o 
Kresach były kanwą do wysłu-
chania wspomnień pozostałych 
bohaterów tej książki. Przytoczę 
tylko krótki fragment tego, co 
rodzice do tej pory mi przekaza-
li: „Rodzinna wieś, która niosła 
mi w dzieciństwie wiele radości, 
utwierdziła mnie w przekonaniu, 
że nigdzie nie może być tak do-
brze jak w rodzinnym domu. Pru-
sy mego dzieciństwa to obrazy 
niekiedy brzydkie, lecz nie brako-
wało też prawdziwie ładnych, ko-
lorowych, których było znacznie 
więcej. Do poczciwych należały 

nasze chałupy w większości kryte 
strzechą, przed zimą gacone ota-
wą. Jednakże, co najpiękniejsze i 
najlepsze, to wspaniałe powietrze, 
zdrowe, rześkie i lekkie zarazem. 
Zawsze niosło od łąk i pastwisk 
na Zakopie szczebiot ptaków, 
rechot żab i klekot niezliczonej 
ilości białych bocianów. Wśród 
takich uroczych krajobrazowych 
scen wsi Prusy, czasów przed i 
wojennych, zbiegło mi przedwio-
śnie dzieciństwa i wiosna wcze-
snej młodości, bo kiedy musia-
łem na zawsze opuścić rodzinne 
strony miałem zaledwie 13 lat. 
Zbiegły więc niepowrotnie i nie 
ma siły, która wskrzesić by mogła 
na nowo epizody i poszczególne 
sceny, wiążąc je pasmo powtór-
nych przeżyć i doznań. Jednakże 
to wszystko nie znikło za jed-
nym pociągnięciem magicznej 
pałeczki, bo chociaż z biegiem 
lat płowiały żywe obrazy na sku-
tek może już nie takiej pamięci i 
inaczej zapamiętanych obrazów i 
wydarzeń z dzieciństwa, to więk-
szość zostało w mojej pamięci. 
Teraz już wiem, że zakorzenił się 
w niej obraz domu, w którym się 
urodziłem i mieszkałem, obszerne 
podwórko – miejsce harców i za-
baw, piwnica obok domu, głęboka 
studnia oraz szanujący siebie na-
wzajem nasi sąsiedzi.”

W tym miejscu dziękuję wszyst-
kim, którzy mi dopomogli w na-
pisaniu tych wspomnień. Szcze-
gólne wyrazy wdzięczności i 
podziękowań kieruję do mojej 
żony Wiesławy za umożliwienie 
spokojnego pisania i wzięcia na 
siebie wszelkich obowiązków do-
mowych.

W przygotowaniu są kolejne 
wspomnienia coraz mniej licznej 
rzeszy kresowian.

 Eugeniusz Szewczuk

Wstęp

Prof. Stanisław Sławomir Nicieja
Uniwersytet Opolski

Opowieść nostalgiczna Euge-
niusza Szewczuka

W wyniku II wojny światowej 
granice państwa polskiego zosta-
ły przesunięte o około 250 kilo-
metrów ze wschodu na zachód. 
Przedwojenna granica leżąca na 
linii rzek Zbrucz - Dniestr zo-
stała przeniesiona na linię rzek 
Bug - San. W wyniku tej operacji, 
zatwierdzonej w sierpniu 1945 
roku na konferencji w Poczdamie 
przez przywódców koalicji anty-
hitlerowskiej – Stalina, Churchil-
la i Trumana, Polska straciła na 
wschodzie ponad 200 miast i mia-
steczek, tysiące wsi, setki kościo-
łów, zamków, pałaców, dworów 
czy cmentarzy. Miliony Polaków, 
którzy zamieszkiwali te ziemie od 
wieków i nie zostali unicestwieni 
przez rozbiorców Polski w 1939 
roku, zostało przesiedlonych 
głównie na ziemie poniemieckie 
dzisiejszej Polski zachodniej.
Od tego czasu minęło 70 lat. 
Dawni przesiedleńcy w zdecydo-
wanej większości już zmarli, ale 

zostali ich potomkowie. Gdy w 
Polsce w 1989 roku zlikwidowa-
no cenzurę, objawiła się wielka 
literatura wspomnieniowa – pełna 
nostalgii za utraconymi, w wyni-
ku następstw wojny światowej, 
ziemiami przodków. Słowo Kre-
sy zrobiło gigantyczną karierę w 
świadomości Polaków i w języku 
polskim. 
Na temat Kresów powstała 
ogromna literatura – począwszy 
od autorów najwyższego lotu, bo 
o swojej rodzinnej ziemi pisali 
m.in. tak wielcy polscy pisarze i 
poeci, z urodzenia kresowianie, 
jak choćby: Zbigniew Herbert, 
Stanisław Lem, Czesław Miłosz 
czy Tadeusz Konwicki, po auto-
rów wspomnień rozmaitych za-
wodów i różnych talentów.
Powstała ogromna literatura li-
cząca tysiące artykułów – druko-
wana początkowo na łamach pism 
kresowych, takich jak choćby 
„Semper Fidelis”, „Gazeta Koło-
myjska”, „Ziemia Drohobycka”, 
„Cracovia Leopolis”, „Kurier Ga-
licyjski”, „Zeszyty Tłumackie” 
itp., a następnie powstawały sa-
modzielne książki o tematyce kre-
sowej publikowane w wydawnic-
twach najbardziej prestiżowych, 
jak choćby Ossolineum, Znak, 
Iskry, ale również niszowych, 
niskonakładowych, wydawanych 
sumptem i za pieniądze autorów. 
Jako historyk Kresów, gromadzę 
te wydawnictwa i pragnę stwier-
dzić, że jest ich w moich zbiorach 
już kilka tysięcy.
Dobrze się stało, że jako naród 
pamiętający o swej historii, stwo-
rzyliśmy taką literaturę, że wśród 
potomków kresowian objawiło 
się setki autentycznych, utalen-
towanych strażników pamięci 
o swoich rodzinnych stronach. 
Dzięki tej literaturze i licznym 
jej autorom pamięć o ludziach 
Kresów, o tamtejszej kulturze, 
obyczajach, życiu gospodarczym, 
obrzędach religijnych, o tamtej-
szych zamkach, dworach, kościo-
łach i cmentarzach nie zaginie, 
nie zatonie w ludzkiej świadomo-
ści ta unicestwiona przez historię 
kresowa Atlantyda.
Jednym z takich strażników pa-
mięci o swoich rodzinnych stro-
nach, o ojczyźnie swych przod-
ków jest Eugeniusz Szewczuk 
(rocznik 1953) – autor kolejnego 
tomu wspomnień, który trafia do 
rąk czytelników.
Eugeniusz Szewczuk jest kreso-
wiakiem po mieczu i kądzieli. 
Jego rodzice – Stanisława i Józef 
Szewczukowie, urodzeni w 1932 
roku we wsi Prusy pod Lwowem 
(noszącej obecnie nazwę Jam-
pil) – wygnani ze swej ojcowizny 
tylko dlatego, że byli Polakami, 
osiedli po wojnie w Dobrzyniu 
pod Brzegiem. Ich kresowi sąsie-
dzi trafili do wsi Mikowice i Prze-
czów w powiecie namysłowskim 
oraz Szydłowice i Kruszyna w 
powiecie brzeskim. 
Od początku wygnania w rodzi-
nach osiadłych na Śląsku kre-
sowian żywa była nostalgia za 
utraconymi rodzinnymi stronami. 
To sentymentalne uczucie owład-
nęło też wyobraźnię urodzonego 
osiem lat po przesiedleniu jego 

rodziców Eugeniusza Szewczuka. 
Wzbudziło w nim chęć zobacze-
nia rodzinnej wsi nie tylko jego 
rodziców, ale też jego przodków. 
Od momentu pierwszej wizyty we 
wsi Prusy koło Lwowa – zamiesz-
kałej przed wojną wyłącznie 
przez Polaków, miejscowości o 
głębokiej i pięknej tradycji, sięga-
jącej czasów bitwy pod Grunwal-
dem, Eugeniusz Szewczuk uległ 
fascynacji i objawiła się w nim 
wielka pasja dokumentowania 
i rejestracji obrzędów i tradycji 
kresowych, nie tylko miejscowo-
ści swych rodziców. A ponieważ 
miał przygotowanie merytorycz-
ne jako nauczyciel, wykładowca, 
pilot wycieczek zagranicznych, 
przewodnik, kamerzysta i foto-
graf, a także dziennikarz sporto-
wy opolskiej prasy, wykorzystał 
swe talenty, wykształcenie i dar 
wsłuchiwania się w opowieści lu-
dzi pochodzących z Kresów.
Te wszystkie doświadczenia i 
rozmowy starał się zmaterializo-
wać w postaci publikowania na 
łamach tygodnika „Panorama Po-
wiatu”. Opublikował tam kilka-
dziesiąt artykułów o charakterze 
reporterskim i dokumentacyjnym. 
To te artykuły stały się podstawą 
do niniejszej publikacji, która 
wpisuje się złotymi zgłoskami w 
wielką rzekę literatury kresowej, 
płynącej obecnie przez polskie 
księgarnie, biblioteki i spotkania 
autorskie. Książka „Moje Kresy” 
Eugeniusza Szewczuka przedsta-
wia historię byłych mieszkańców 
Wołynia, Podola i Pokucia, wiel-
kich miast kresowych (jak choćby 
Lwów czy Stanisławów) oraz ma-
łych miejscowości, przysiółków i 
wsi (jak wspomniane wyżej Prusy 
pod Lwowem).
Eugeniusz Szewczuk – prezes 
działającego w Brzegu Towarzy-

stwa Miłośników Prus Lwow-
skich i redaktor „Kresowego 
Serwisu Informacyjnego” od lat 
zaszczepia swą wiedzę i zami-
łowanie do Kresów wśród coraz 
to nowych pokoleń potomków 
dawnych przesiedleńców. Nie tyl-
ko pisze o ich przodkach, ale też 
organizuje wycieczki i wyprawy 
na tamte ziemie. I swe długolet-
nie doświadczenia reportersko - 
dziennikarskie przedstawia w tej 
książce z talentem i wnikliwością 
historyka i dokumentalisty. Pisze 
w tej książce, przez pryzmat bio-
grafii konkretnych, wybranych 
ludzi, sagi rodzinne dawnych 
mieszkańców Krzemieńca, Bu-
czacza, Tarnopola, Gródka Jagiel-
lońskiego, Łucka czy Zbaraża. Są 
to fascynujące opowieści i no-
stalgiczne obrazy dokumentujące 
obyczajowość tamtych ziem i róż-
ne, zapomniane już dziś obrzędy 
oraz prace, jak choćby kopanie 
torfu, moczenie i suszenie lnu, 
sporządzanie tradycyjnych kreso-
wych potraw i posiłków.
Książka Eugeniusza Szewczuka 
„Moje Kresy” wpisuje się pięk-
nie w nurt nostalgicznej literatury 
o utraconych ziemiach naszych 
przodków i wypełnia kolejną lukę 
naszej wiedzy o tym, co stracili-
śmy na wschodzie i co stamtąd 
przynieśliśmy tu – na Śląsk, aby 
wzbogacić w sposób oryginalny 
historię ziemi, która się stała na-
szą nową ojczyzną.

 Prof. Stanisław Sławomir Nicieja 
– rektor Uniwersytetu Opolskiego

***
Cena książki 28 zł. Sprzedaż po-
przez kontakt z autorem książki 
(e-mail pilotgienek@wp.pl lub 
telefon 607 565 427). 

„Moje Kresy” - książka Eugeniusza Szewczuka
Redakcja 
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W tym miesiącu miało miejsce 
na Ukrainie zaskakujące wyda-
rzenie, które zostało przemil-
czane przez większość polskich 
mediów. Chodzi o odsłonięcie 
pomnika (nawiasem mówiąc 
ogromnych rozmiarów) ku czci 
organizatorów Rzezi Humańskiej, 
która rozegrała się w 1768 r., w 
czasie Konfederacji Barskiej, a 
która ogarnęła ówczesne Kresy 
południowo-wschodnie, czyli wo-
jewództwa województwa kijow-
skie i bracławskie.  Poświęcenia 
tego pomnika dokonał patriarcha 
Filaret, zwierzchnik Cerkwi Pra-
wosławnej Patriarchatu Kijow-
skiego, aktywnie wspierając wy-
darzenia na Majdanie i działania 
obecnych władz Ukrainy. Zobacz 
filmik z Humania
Po stronie ukraińskiej organizato-
rzy mordów są przedstawiani jako 
bohaterowie narodowi, do czego 
w dużym stopniu przyczynił się 
poemat Tarasa Szewczenki „Haj-
damacy”. Kult oprawców, mający 
silny element antypolski i antyse-
micki, był szerzony na Ukrainie 
jeszcze za czasów radzieckich. 
Obecnie jest też zgodny z działa-
niami prezydenta Petro Poroszen-
ki, odznaczonego jak na ironię 
Orderem Orła Białego, i premiera 
Arsenija Jaceniuka, którzy na ba-
cząc na polską pomoc wojskową i 
finansową budują własną, niestety 
mocno zakłamaną politykę histo-
ryczną.
Czym była Rzeź Humańska? Po-
przedził ją wybuch rebelii, nazy-

wanej „koliszczyzną”, kierowa-
nej przez Kozaka zaporoskiego 
Maksyma Żeleźniaka, poddanego 
rosyjskiego, którego rozkazom 
podporządkowali się hajdamacy, 
czyli rozbójnicy działający na 
pograniczu polsko-tureckim, oraz 
zbuntowani chłopi ruscy i Koza-
cy z rożnych formacji dworskich. 
Rebelianci atakowali miasta i 
dwory, mordując nie tylko szlach-
tę, ale i zwykłych mieszczan i 
chłopów, a także Żydów oraz 
duchownych grecko- i rzymsko-
katolickich. W czerwcu 1768 r. 
odziały Żeleźniaka dotarły do Hu-
mania, które było miastem nale-
żącym do wojewody kijowskiego 
Franciszka Salezego Potockiego. 
Schroniły się tutaj tysiące ucie-
kinierów z innych miejscowości. 
Wojewoda wysłał na pomoc swo-
ich Kozaków pod dowództwem 
Iwana Gonty, który jednak zdra-
dził, łącząc się z atakującymi. Po-
mimo tego, że miasto poddało się, 
zdobywcy zmasakrowali miesz-
kańców i uciekinierów. Według 
rożnych szacunku zginęło od kil-
ku do kilkunastu tysięcy Polaków 
i Żydów, a wśród nich także wielu 
Rusinów, którzy nie wsparli rebe-
lii. Władze Rzeczypospolitej były 
zaszokowane nie tyle ilością ofiar, 
co ogromnym okrucieństwem z 
jakim szablami, kosami i siekiera-
mi wyrżnięto bezbronną ludność, 
w także kobiety i dzieci. Z kolei 
dzisiejszy historycy (na przykład 
dr Lucyna Kulińska) przedstawia-
ją Rzeź Humańską jako swoistego 

rodzaju preludium do Rzezi Wo-
łyńskiej, która wydarzyła się pół-
tora wieku później, a która, jak i 
całe ludobójstwo dokonane przez 
UPA i SS Galizien, odznaczała się  
potwornym okrucieństwem.
Po stronie ukraińskiej organiza-
torzy mordów są przedstawiani 
jako bohaterowie narodowi, do 
czego w dużym stopniu przyczy-
nił się poemat Tarasa Szewczenki 
„Hajdamacy”. Kult oprawców, 
mający silny element antypolski 
i antysemicki, był szerzony na 
Ukrainie jeszcze za czasów  ra-
dzieckich. Obecnie natomiast jest 
zgodny z działaniami prezydenta 
Petro Poroszenki, odznaczonego 
jak na ironię Orderem Orła Białe-
go, i premiera Arsenija Jaceniuka, 
którzy na bacząc na polską pomoc 
wojskową i finansową budują 
własną, niestety mocno zakłama-
ną politykę historyczną. To, co 
jednak może dziwić najbardziej, 
że gloryfikacji hajdamaków i ban-
derowców, którzy masowali mor-
dowali Żydów, nie sprzeciwiają 
się ani światowe środowiska ży-
dowskie (za wyjątkiem niektó-
rych portali internetowych), ani 
też ci Żydzi, którzy są aktywnymi 
członkami ukraińskiej admini-
stracji rządowej.

Źródła:
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/
na-ukrainie-poswiecono-pomnik-
mordercow-polakow-i-zydow/
jwx3qd

NA UKRAINIE POŚWIĘCONO POMNIK 
MORDERCÓW POLAKÓW I ŻYDÓW

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski duchowny 
katolicki obrządków ormiańskiego i łaciń-
skiego, publicysta, opozycjonista

Aleksander Szumański 

Polski prezydent ani służby mu 
podległe nie zauważył w Ki-
jowie czarno-czerwonych flag 
nazistowskich i banderowskich 
(pod którymi dokonano ludobój-
stwa polskiej ludności na Woły-
niu i w Małopolsce Wschodniej 
w latach 1943-1944 a także w la-
tach następnych), mimo że prze-
chodził obok nich w odległości 
zaledwie kilkunastu merów.

http://www.kresy.pl/wydarze-
nia , spo leczens two?zobacz /
ukraincy-przywitali-polskiego-
prezydenta-w-kijowie-flagami-
oun-upa-video-foto

Ponieważ minister spraw zagra-

nicznych Polski „nie dostrzega 
heroizacji banderyzmu  na Ukra-
inie”, może ktoś zechce poinfor-
mować go o następujących fak-
tach, zauważonych z odległego 
Izraela.

http://izrus.co.il/diasporaIL/ar-
ticle/2015-12-16/29704.html

14/88: mer ukraińskiego miasta 
przeciwny „żydowskiej gwieź-
dzie”  16.12.2015 18:45  

Mer Konotopu Artiem Siemie-
nichin, po objęciu funkcji sze-
fa miasta, pomimo swej kry-
minalnej przeszłości, jeździ 
samochodem oznakowanym 

neonazistowską symboliką, oraz 
występuje przeciwko „żydow-
skiej dominacji” w kraju. Ponad-
to nie podoba mu się „żydowska 
gwiazda” na fladze miejskiej.

Ilustracja - flaga miasta Konotop 
z „żydowską gwiazdą”.

Poinformowała o tym strona 
internetowa korrespondent.net. 
Opublikowała swego rodzaju 
„akta” Siemienichina, członka 
partii „Swoboda”, w których 
znajduje się cały szereg nieprzy-
jemnych szczegółów jego bio-
grafii.

W szczególności chodzi o to, 

Banderyzm neonazizm na 
Ukrainie - widziane z Izraela
Wiesław Tokarczuk

że biorąc krótkotrwały udział w 
Antyterrorystycznej Operacji na 
wschodniej Ukrainie Siemieni-
chin porzucił swoją jednostkę 
[wojskową] na podarowanym 
jego pododdziałowi przez spon-
sora (darczyńcę) samochodzie 
terenowym Toyota Tundra. Sa-
mochód „udekorowany” neona-
zistowskim symbolem „14/88” 
- w środowiskach neofaszystow-
skich te liczby odpowiadają fra-
zie „Adolf Hitler, Heil Hitler”, 
gdzie 14 = liczba liter w imieniu 
i nazwisku fuhrera, a 8 oznacza 
łacińską literę H.  Samochód był 
wykorzystywany w ramach jego 
kampanii przedwyborczej w Ko-
notopie jesienią tego roku.

„Kilka tygodni temu wszystkie 
media ukraińskie napisały o tym, 
jaki to zuch z Artiema Siemieni-
china, który w swoim gabinecie 
powiesił portret Bandery w miej-
sce portretu Poroszenki. Jednak 
nikt nie napisał, że ten swobodo-
wiec-aferzysta odmówił podnie-
sienia flagi miejskiej na otwarciu 
sesji rady miasta z powodu ‚ży-
dowskiej gwiazdy’ znajdującej 
się na niej” - zauważa wydanie. 
Rzeczywiście, na fladze miejskie 
znajduje się sześcioramienna 
gwiazda. 
Swoje niezadowolenie z powo-
du Żydów Siemienichin często 
wyraża w sieci społecznościo-
wej Facebook, kopiując posty o 
treści antysemickiej. W szcze-
gólności wyraził swój gniew 
w związku z pojawieniem się 
„żydowsko-ukraińskich wyszy-
wanek [koszul]”, jakoby ogrom-
ną liczbą Żydów w obecnych 
władzach ukraińskich, a także 
powielił artykuł  o „Żydowskich 
sekretach Arsenija Jaceniuka”, 
zauważa wydanie.

Szczegóły: 
http://izrus.co.il/diasporaIL/ar-
ticle/2015-12-16/29704.html#i-
xzz3ufBAeoNf 

Przy wykorzystywaniu tego ma-
teriałi podawania linku do IzRus.
co.il jest obowiązkowe. 
Inne wyjaśnienie kodu 14/88 - 
kodowe hasło (wykorzystywane 
także w charakterze pozdrowie-
nia lub podpisu) białych nacjo-
nalistów.  Liczna 14 oznacza 

„We must secure the existence of 
our people and a future for white 
children” — 
Musimy chronić samo istnienie 
naszego narodu i przyszłość bia-
łych dzieci”

 
http://izrus.co.il/diasporaIL/ar-
ticle/2015-12-16/29699.html
Ulice Dniepropietrowska zosta-
ną nazywane na cześć przywód-
cy ChABAD i mordercy Żydów 
16.12.2015 13:27

W ramach kampanii likwidacji 
symboli epoki sowieckiej wła-
dze Dniepropietrowska zmienia 
nazwy ulic miasta. Jednym z 
nich będzie nazwana na cześć 
siódmego Rabina Menachema 
Mendela Schneersona, drugej 
zamierzają nadać nazwisko nazi-
stowskiego kolaboranta Romana 
Szuchewycza.

W niedalekiej przyszłości jedna 
z ulic w Dniepropietrowsku bę-
dzie nazwany na cześć przywód-
cy ruchu ChABAD, siódmego 
Rabina Menachema Mendela 
Schneersona, który wychował 
się w tym ukraińskim mieście, 
poinformowała strona interne-
towa The Jerusalem Post. Jak 
zauważa gazeta, w Dniepropie-
trowsku znajduje się jedno z naj-
większych na świecie ośrodków 
żydowskich i mieszka aktywna 
społeczność żydowska.

W ramach kampanii likwidacji 
symboli epoki sowieckiej zo-
staną zmieniona także pozosta-
łe ulice miasta.  Jednej z nich 
urzędnicy miejscy zamierzają 
nadać nazwę Romana Szuche-
wycza, przywódcy Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów (ru-
chu Bandera ) i naczelnego do-
wódcy Ukraińskiej Powstańczej 
Armii.

W memorialnym kompleksie 
„Yad Vashem” uważają, że ten 
człowiek brał udział w mordo-
waniu Żydów w czasie Holokau-
stu . Szuchewycz współpracował 
z nazistami i jako dowódca ba-
talionu „Nachtigall” wziął udział 
w pogromie antyżydowskim we 
Lwowie w 1941 roku.

/ Менахем-Мендл Шнеерсон (фото: Mordecai baron/Википедия) http://izrus.co.il/dia-
sporaIL/article/2015-12-16/29699.html

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/na-ukrainie-poswiecono-pomnik-mordercow-polakow-i-zydow/jwx3qd
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/na-ukrainie-poswiecono-pomnik-mordercow-polakow-i-zydow/jwx3qd
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/na-ukrainie-poswiecono-pomnik-mordercow-polakow-i-zydow/jwx3qd
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/na-ukrainie-poswiecono-pomnik-mordercow-polakow-i-zydow/jwx3qd
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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. 
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http://izrus.co.il/dvuhstoronka/
article/2015-12-24/29817.html

Radykalny polityk: przeprosiny 
za Holokaust poniżają Ukraiń-
ców

24.12.2015 19:15

Szef Ukraińskiej Partii Radykal-
nej, Oleh Ljaszko ostro skryty-
kował prezydenta Ukrainy Petra 
Poroszenkę, który podczas swo-
jej wizyty w Izraelu przeprosił 
za udział Ukraińców w Holo-
kauście.

Szef Ukraińskiej Partii Radykal-
nej, poseł do Rady Najwyższej 
Oleh Ljaszko ostro skrytykował 
prezydenta Ukrainy Petra Po-
roszenkę, który podczas swojej 
wizyty w Izraelu przeprosił za 
udział Ukraińców w Holokau-
ście. „To jest to samo, gdyby-
śmy teraz obwiniali Gruzinów i 
Żydów o Hołodomor, odnosząc 
się do zbrodni Dżugaszwilego, 
Berii, Kaganowicza, itd.” - na-
pisał polityk w dniu 24 grudnia 
na swojej stronie na portalu spo-
łecznościowym Facebook.

Ljaszko zauważył, że Kneset na-
dal nie uznaje Wielkiego Głodu 
za ludobójstwo narodu ukraiń-
skiego. W jego opinii, własnie 
ten temat powinni podnosić 
przedstawiciele władz kraju 
podczas podróży do państwa 
żydowskiego, a „nie poniżyć 
Ukraińców”, pokazując na „po-
ziomie międzynarodowym niż-
szość swego narodu.”

https://www.reddit.com/r/Israel/
comments/3y0xk3/ukraine_pre-
s iden t_apo log ized_ to_ the_
jews_for_the/

Prezydent Ukrainy Petro Po-
roszenko przeprosił Żydów 
za zbrodnie poszczególnych 
Ukraińców podczas Holokaustu 
(1933-1945 lat). To powiedział, 
przemawiając w Knesecie (par-
lamencie) Izraela.

Poroszenko zauważyć, że mię-
dzy Ukraińcami i Żydami, któ-

rzy mieszkali na terytorium 
Ukrainy, panowały tradycyjnie 
dobre stosunki, ale w czasie 
okupacji terytorium Ukrainy 
przez Niemcy w czasie II wojny 
światowej znaleźli się kolabo-
ranci, którzy przyczynili się do 
popełniania zbrodni.

„Gdy tylko zaistniała niepodle-
gła Ukraina, jej kierownictwo 
przeprosiło za zbrodnie, które 
zostały popełnione przez po-
szczególnych Ukraińców w cza-
sie Holokaustu. Ja, oczywiście, 
podzielam stanowisko pierwsze-
go prezydenta Ukrainy Leonida 
Krawczuka. I czynię to w parla-
mencie państwa żydowskiego, 
w obliczu dzieci i wnuków ofiar 
Holokaustu „, - powiedział.

Poroszenko podkreślił, że trud-
no sobie wyobrazić, aby te 
zbrodnie zostały zapomniane.

Niemniej jednak głowa państwa 
powiedział, że tragiczne wyda-
rzenia z przeszłości wymagają, 
aby nowe pokolenia były wy-
chowane na zasadach poszano-
wania godności człowieka i to-
lerancji.

Dodał, że Żydzi odegrali i nadal 
odgrywają ważną rolę w życiu 
Ukrainy.

http://www.israelsmessenger.
com/ukrainian-president-calls-
on-israel-to-take-a-stand-on-
conflict-with-russia/

Poroszenko przeprosił za udział 
Ukraińców w Holokauście.

„Boleśnie pamiętamy o kata-
strofalnych wydarzeniach w 
historii, w których kolaboran-
ci pomogli nazistom z Osta-
tecznym Rozwiązaniu. Kiedy 
Ukraina wreszcie zaistniała [w 
1991 roku], prosiliśmy o prze-
baczenie, i robimy to teraz, w 
Knesecie, przed dziećmi i wnu-
kami ofiar Holokaustu ... robimy 
to przed wszystkimi dorosłymi 
Izraela „, powiedział ,

Nazwał szokujące doświadcze-

nie Babiego Jaru, w którym na-
ziści zabili ponad 100 tysięcy 
Żydów, „wspólną raną, której 
nie sposób zagoić.”
Netanjahu wyraził życzenie, 
że „odpowiednie rozwiązanie” 
znajdzie spór Ukrainy z Rosją.

Premier  powiedział Poroszence, 
ze docenia jego wysiłki na rzecz 
walki z antysemityzmem.

„Nie możemy zapomnieć o cza-
sach, kiedy byliśmy prześlado-
wani, i krew została przelana, 
w tym także na Ukrainie”, po-
wiedział premier wspominając 
uroczystość upamiętniającą w 
Babim Jarze.

Poroszenko oświadczył, że w 
okresie ponad ostatnich 21 mie-
sięcy 9 000 Ukraińców padło 
ofiarami „finansowanego przez 
Rosjan terroru” i ostrzegł, że 
17.000 Żydów na Krymie może 
znaleźć się w niebezpieczeń-
stwie.

„Okupanci zaczęli od reaktywa-
cji antysemityzmu”, powiedział.

Poroszenko zapowiedział, że 
kolejne coroczne centralne upa-
miętniające uroczystości odbędą 
się następnego roku w 75. rocz-
nicę masakry, a premier Benja-
min Netanjahu oświadczył, że 
Izrael będzie w nich uczestni-
czyć.

„Nieszczęsne wydarzenia z 
przeszłości wymagają od nas, 
aby wychowywać dzieci  w 
oparciu o przekonania godności, 
tolerancji i wolności. To jest to, 
o co walczymy na Ukrainie,” 
powiedział Poroszenko .

h t t p : / / n o v y n i . c o m . u a / a t o -
-ostanni-novyny/poroshenko-
yzvynylsya-pered-evreyamy-za-
prestuplenyya_278279

Poroszenko przeprosił Żydów 
za zbrodnie Ukraińców podczas 
Holocaustu

Prezydent Ukrainy Petro Po-
roszenko przeprosił Żydów za 

zbrodnie niektórych Ukraińców 
Holokaustu w latach 1933-1945. 
Powiedział to, przemawiając w 
parlamencie (Kneset) Izraela, 
poinformowały Ukraińskie Wia-
domości.

Poroszenko powiedział, że mię-
dzy Ukraińcami i Żydami miesz-
kającymi na Ukrainie panowały 
tradycyjnie dobre stosunki, ale 
w czasie okupacji Niemiec na 
Ukrainie podczas II wojny świa-
towej znaleźli się kolaboranci, 
którzy przyczynili się do popeł-
niania zbrodni.

„Gdy tylko zaistniała niezależna 
Ukraina, jej kierownictwo prze-
prosiło za zbrodnie popełnione 
przez niektórych Ukraińców 
w czasie Holokaustu. Ja oczy-

wiście podzielam stanowisko 
pierwszego prezydenta Ukrainy 
Leonida Krawczuka. I czynię to 
w parlamencie państwa żydow-
skiego, przed dziećmi i wnuka-
mi ofiar Holokaustu „, - powie-
dział.

Poroszenko podkreślił, że nie do 
pomyślenia jest, aby te zbrodnie 
zostały zapomniane.

Jednak głowa państwa powie-
dział, że tragiczne wydarzenia 
z przeszłości wymagają, aby 
nowe pokolenia były wychowa-
ne na zasadach poszanowania 
godności człowieka i tolerancji.

Dodał, że Żydzi odegrali i nadal 
odgrywają ważną rolę na Ukra-
inie.

Prezydent Ukrainy przeprosił w parlamencie 
Izraela za udział Ukraińców w Holokauście.
Wiesław Tokarczuk

/ foto http://novyni.com.ua/ato-ostanni-novyny/poroshenko-yzvynylsya-pered-
evreyamy-za-prestuplenyya_278279

/ foto http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2015-12-24/29817.html
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W ślepym zaułku idei Giedroycia 
Bohdan Piętka
W dniach 14-15 grudnia 2015 
roku prezydent Andrzej Duda 
złożył oficjalną wizytę w Kijo-
wie. Opinia publiczna w Pol-
sce – ekscytowana od wielu dni 
kolejnym tematem zastępczym, 
czyli tzw. konfliktem o Trybunał 
Konstytucyjny – prawie tej wi-
zyty nie zauważyła. Wizyta pre-
zydenta RP na Ukrainie znalazła 
się na marginesie przekazu wio-
dących mediów w Polsce. Być 
może była to taktyka celowa. Te-
matyka ukraińska jest bowiem od 
co najmniej pół roku wygaszana 
jako temat polityczny. Nie była 
obecna w obu kampaniach wy-
borczych i prawie nie ma jej w 
mediach. 
Dzieje się tak dlatego, że opi-
nia publiczna w Polsce w swo-
jej większości nie akceptowała 
i nie akceptuje zaangażowania 
polskiego establishmentu poli-
tycznego po stronie pomajdano-
wych władz Ukrainy. Sprzeciw 
polskiej opinii publicznej bu-
dził i budzi przede wszystkim 
banderowski renesans, z jakim 
mamy do czynienia na Ukrainie 
w następstwie przewrotu z 2014 
roku. Niewątpliwie też z entuzja-
zmem polskiej opinii publicznej 
nie spotkało się wciąganie Polski 
w konflikt z Rosją. Z tych za-
pewne powodów establishment 
polityczno-medialny w Polsce 
doszedł do wniosku, że należy 
mniej ostentacyjnie prezentować 
swoje zaangażowanie po stronie 
pomajdanowej Ukrainy. 
Największym sukcesem odnie-
sionym przez Andrzeja Dudę w 
Kijowie było to, że nie skom-
promitował się on jak jego po-
przednik, który 9 kwietnia 2015 
roku wygłosił przed parlamentem 
Ukrainy pełne wazeliny przemó-
wienie, a zaraz potem tenże par-
lament uchwalił ustawy gloryfi-
kujące OUN-UPA. 
Poza tym wizyta obecnego pre-
zydenta na Ukrainie rozwiała 
wszelkie nadzieje tej części elek-
toratu Prawa i Sprawiedliwości, 
która liczyła na korektę polityki 
ukraińskiej Warszawy, chociaż-
by w kwestii upomnienia się o 
pamięć ofiar ludobójstwa wo-
łyńsko-małopolskiego i sprzeci-
wu wobec państwowego kultu 
OUN-UPA na Ukrainie. Obóz 
polityczny, z którego wywodzi 
się prezydent Duda nie tylko nie 
zamierza korygować polityki 
proukraińskiej swoich poprzed-
ników, ale dąży do jej eskalacji, 
co nie jest żadnym zaskocze-
niem zważywszy na daleko idą-
ce zaangażowanie tego obozu w 
przewroty polityczne na Ukrainie 
w 2004 i 2014 roku oraz jego an-
tyrosyjski mesjanizm polityczny. 
Polityka obecnych władz pol-
skich będzie zatem brnęła jesz-
cze intensywniej w ślepy zaułek 
dawno przebrzmiałej idei Jerzego 
Giedroycia. Świadczy o tym za-
równo wymiar historyczny, jak 

i polityczny wizyty prezydenta 
Dudy w Kijowie. 

Wymiar historyczny 

W wymiarze historycznym wizy-
ta prezydenta RP potwierdziła, że 
kwestia upamiętnienia ludobój-
stwa wołyńsko-małopolskiego 
nie będzie stawiana przez władze 
polskie jako istotny problem w 
stosunkach polsko-ukraińskich, 
co oznacza, że gloryfikacja zbrod-
niczego ruchu banderowskiego 
na Ukrainie – tak jak dotychczas 
– nie spotka się z negatywną re-
akcją Warszawy. Także obecny 
obóz rządzący w Polsce pokornie 
akceptuje fakt, że pomajdanowa 
Ukraina buduje swoją tożsamość 
narodowo-polityczną na trady-
cji banderowskiej i taką właśnie 
Ukrainę uznaje za najważniej-
szego partnera politycznego na 
Wschodzie. 
Ludobójstwo wołyńsko-ma-
łopolskie pozostanie nadal na 
marginesie polityki historycznej 
Warszawy jako problem nie-
chciany, kłopotliwy i zamiatany 
pod dywan. Główną osią polskiej 
polityki historycznej będzie nar-
racja antysowiecka i antyrosyj-
ska, współgrająca z identyczną 
narracją pomajdanowych władz 
w Kijowie. Dobitnie pokazały to 
ceremonie towarzyszące wizycie 
prezydenta Dudy w Kijowie. 
Prezydent RP w pierwszej kolej-
ności złożył wieńce na Wspól-
nej Mogile Ofiar Totalitaryzmu 
i pod Centralnym Monumentem 
Poświęconym Ofiarom Totalita-
ryzmu. Są to pomniki upamięt-
niające ofiary terroru sowieckie-
go, czyli – w myśl realizowanej 
w Polsce i na Ukrainie polityki 
historycznej – rosyjskiego. Po-
stawienie znaku równania pomię-
dzy przymiotnikami „sowiecki” i 
„rosyjski” jest bowiem najwięk-
szym zabiegiem manipulacyjnym 
polskiej, ukraińskiej, a także li-
tewskiej, łotewskiej i estońskiej 
polityki historycznej. Kontynu-
acją tej narracji było złożenie 
przez prezydenta Dudę wieńca 
pod Pomnikiem Ofiar Wielkie-
go Głodu 1932-1933. Poprzez tę 
ceremonię najwyższy przedsta-
wiciel Rzeczypospolitej Polskiej 
kolejny raz dał wyraz uznania 
dla ukraińskiego, a ściślej rzecz 
biorąc banderowskiego punktu 
widzenia na historię Wielkiego 
Głodu. Wedle interpretacji ban-
derowskiej, przyjętej na Ukrainie 
za prezydentury Wiktora Jusz-
czenki, Wielki Głód był zbrodnią 
ludobójstwa popełnioną rzekomo 
głównie na Ukraińcach, której 
celem miała być zagłada nie tyl-
ko chłopstwa, ale całego narodu 
ukraińskiego i pogrzebanie jego 
dążeń niepodległościowych. Ta 
skrajna interpretacja ma wymiar 
nie tylko antyrosyjski, w kon-
tekście postrzegania Rosji jako 
wyłącznego spadkobiercy ZSRR, 

ale służy także wybielaniu OUN-
-UPA. Na pytanie o zbrodnie ban-
derowskie nacjonaliści ukraińscy 
zawsze rzucają hasło Wielki Głód 
i odpowiadają, że Ukraińcy wy-
cierpieli więcej niż ktokolwiek, 
a Sowieci (w domyśle Rosjanie) 
byli gorsi. 
Program wizyty prezydenta Dudy 
nie przewidział złożenia wieńca 
pod pomnikiem ofiar ludobójstwa 
wołyńsko-małopolskiego, ponie-
waż takiego pomnika nigdzie na 
Ukrainie nie ma i nie będzie. Ba, 
nie ma go także w Warszawie, 
gdzie skutecznie uniemożliwio-
no takie upamiętnienie polskich 
ofiar OUN-UPA, o jakie zabiega-
ły środowiska kresowe. Zamiast 
monumentu zgodnego z oczeki-
waniami i projektem Kresowian, 
postawiono na Skwerze Wo-
łyńskim pomnik w formie, któ-
ra nie razi Związku Ukraińców 
w Polsce i ambasady Ukrainy. 
Upamiętnia on – jak głosi napis 
– ofiary „zbrodni o znamionach 
ludobójstwa”. O znamionach, 
czyli nie wiadomo czy na pewno 
ludobójstwa. Znamię – według 
słownika języka polskiego – to 
„cecha charakterystyczna cze-
goś”. Na przykład zmiana na skó-
rze może być znamieniem (cechą 
charakterystyczną) nowotworu, 
ale nie musi. Tak samo zbrod-
nie OUN-UPA, które upamiętnia 
pomnik na Skwerze Wołyńskim 
w Warszawie, mogą być w myśl 
napisu na nim ludobójstwem, ale 
nie muszą i autorzy tego napisu, a 
także identycznej w treści uchwa-
ły Sejmu, pozostawiają to kwe-
stią otwartą. Należy dodać, że 
zgodnie z linią ukraińskiej (ban-
derowskiej) polityki historycznej. 
W linię tej polityki wpisał się 
wzorem swoich poprzedników 
również prezydent Duda podczas 
swojej kijowskiej wizyty. Co 
prawda oficjalnie podniósł on, że 
układanie relacji dwustronnych 
musi opierać się na prawdzie 
historycznej, nawet jeżeli jest 
ona bolesna, ale zaraz tę bombę 
rozbroił dodając, że „krzywdy z 
XX wieku nie powinny jednak 
kłaść się cieniem we wzajem-
nych stosunkach”. 1 O ile nie są 
to krzywdy doświadczone ze 
strony ZSRR utożsamianego z 
Rosją, chciałoby się dodać. Czyli 
nihil novi. Tak samo widzieli tę 
sprawę Aleksander Kwaśniewski, 
Lech Kaczyński i Bronisław Ko-
morowski. 
Prezydenci Andrzej Duda i Pe-
tro Poroszenko zapowiedzieli 
powołanie jakiejś polsko-ukra-
ińskiej „instytucji dialogu” do 
dyskutowania o „znamionach 
ludobójstwa”, ale chyba nikt w 
Warszawie i Kijowie nie traktuje 
tego poważnie. Zresztą wątpli-
wości w tej kwestii nie pozosta-
wił były szef ukraińskiego MSZ 
Wołodymyr Ohryzko, który na 
łamach ukraińskiej gazety „Deń” 
oświadczył:

„Wyciąganie na scenę polityczną 
kwestii historycznych jest nie-
produktywne. W pewnych kołach 
politycznych temat ten jest już 
podnoszony i jeśli do tego doj-
dzie, to będzie to błąd; historię 
należy pozostawić historykom, a 
politycy powinni patrzeć w przy-
szłość”.2

Takie myślenie przyszłościowe 
jest typowe dla ludzi o brudnym 
sumieniu. Strona ukraińska nie 
zmieniła tego przyszłościowego 
myślenia od 24 lat, spotykając 
się przeważnie z pokorą, rzadziej 
z nieśmiałym sprzeciwem strony 
polskiej. 
Prezydent Polski nie wyraził też 
sprzeciwu wobec powszechnej 
na Ukrainie gloryfikacji zbrod-
niczych formacji OUN-UPA jako 
rzekomych bojowników o nie-
podległość. Nie wyraził wreszcie 
zaniepokojenia odradzaniem się 
zbrodniczej ideologii banderow-
skiej, będącej przecież ukraińską 
wersją narodowego socjalizmu. 
Prezydentowi Polski i polskim 
elitom politycznym nie może nie 
być znanym fakt, że wszystkie 
partie polityczne reprezentowane 
w obecnym parlamencie ukraiń-
skim – z wyjątkiem Bloku Opo-
zycyjnego (skromna pozostałość 
po Partii Regionów) – odwołują 
się w mniejszym lub większym 
stopniu do tradycji banderow-
skiej. Warto przypomnieć, że 
zaniepokojenie banderowskim 
renesansem na Ukrainie wielo-
krotnie wyrażał prezydent Czech 
Milosz Zeman. On też – w za-
stępstwie polityków polskich – 
publicznie upomniał się o pamięć 
Polaków zamordowanych przez 
OUN-UPA. 
Ostatnią ceremonią prezydenta 
Dudy w Kijowie było złożenie 
wieńca pod Krzyżem „Bohate-
rów Niebiańskiej Sotni”. Chodzi 
o ofiary masakry w Kijowie z 20 
lutego 2014 roku, które według 
oficjalnej propagandy ukraińskiej 
zginęły z rąk milicyjnej formacji 
„Berkut”. Dzisiaj jednak na pew-
no wiadomo – i prezydent Duda 
nie mógł o tym nie słyszeć – że 
jest to kłamstwo. Do uczestników 
tzw. Majdanu strzelali nie mili-
cjanci, ale snajperzy z budynków 
kontrolowanych przez organiza-
torów Majdanu.3 Strzały padły 
m.in. z pokoju w hotelu „Ukra-
ina”, który wynajmowali działa-
cze noebanderowskiej „Swobo-
dy”.4 

Ceremonią pod Krzyżem „Nie-
biańskiej Sotni” prezydent Duda 
wpisał się w narrację mitu za-
łożycielskiego pomajadanowej 
Ukrainy – absolutnie fałszywego, 
tak samo jak mit banderowski – i 
tym samym przeszedł do wymia-
ru politycznego swojej wizyty. 

Wymiar polityczny

Pomimo bezpardonowej walki, 
jaką wydał obozowi polityczne-

mu Jarosława Kaczyńskiego od-
sunięty od władzy obóz liberal-
ny, hucpy z Komitetem Obrony 
Demokracji, krzyków o zamachu 
stanu oraz mobilizowaniu prze-
ciw obecnym władzom polskim 
polityków niemieckich i unij-
nych, w jednym „obóz obrońców 
demokracji” pozostał zgodny z 
„obozem pełzającej dyktatury” – 
w serwilistycznej polityce wobec 
pomajdanowej Ukrainy. 
„Gazeta Wyborcza”, zapowia-
dając wizytę prezydenta Dudy 
w Kijowie, wyrzuciła mu swoje 
żale piórem red. Pawła Wroń-
skiego:
„Wizyta głowy (państwa – uzup. 
BP) odbywa się po czterech mie-
siącach urzędowania prezydenta 
Dudy. Jego poprzednik Broni-
sław Komorowski spotykał się ze 
swoim ukraińskim odpowiedni-
kiem niemal co miesiąc. Do tej 
pory Andrzej Duda zdawał się 
pomijać tematykę ukraińską”. 
W związku z tym red. Wroński 
pogroził mu palcem:
„Wizyta prezydenta na Ukrainie 
może być najważniejszą do tej 
pory jego wizytą zagraniczną. 
Okaże się, czy Polska nadal bę-
dzie skutecznym ambasadorem 
Ukrainy w UE, czy też rola ta na-
leży do przeszłości”. 5

Obawy red. Wrońskiego okazały 
się przedwczesne, a rezultaty wi-
zyty prezydenta Dudy w Kijowie 
przeszły jego najśmielsze oczeki-
wania. Prezydent RP nie zawiódł 
red. Wrońskiego ani ogłaszając, 
że będzie wspierał „europejskie 
aspiracje” Ukrainy, ani zapowia-
dając poparcie dla utrzymania 
sankcji wobec Rosji, ani opowia-
dając się za „trwałym pokojem” 
w Donbasie na zasadach ukraiń-
skich. 6

Ukraiński politolog Ołeksandr 
Palij podsumował wizytę prezy-
denta Dudy następująco: : „Dla 
nas najważniejsze jest to, że Pol-
ska twardo stoi przy Ukrainie, nie 
stwarza problemów, a wręcz nam 
pomaga”. 7

Myślę, że jest to najlepsze pod-
sumowanie nie tylko kijowskiej 
wizyty polskiego prezydenta, 
ale całej polityki polskiej wobec 
Ukrainy na przestrzeni ostatniego 
ćwierćwiecza. Polityki odwołują-
cej się do mitycznych koncepcji 
Jerzego Giedroycia i wpisującej 
się w realizację amerykańskich 
planów geopolitycznych wobec 
obszaru poradzieckiego. Istot-
nie – Polska nie sprawia proble-
mów Ukrainie – ale pomajdano-
wa Ukraina prędzej czy później 
sprawi wielki problem Polsce, 
o czym pogrobowcy Giedroycia 
zdają się nie wiedzieć. 
Prezydent Duda, w imię giedroy-
ciowskich i prometejskich mitów, 
okazał w Kijowie znacznie więk-
szą hojność z kieszeni polskiego 
podatnika niż jego poprzednik. O 
ile Bronisław Komorowski za-
oferował Ukrainie 75 mln euro 
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(300 mln złotych), to Andrzej 
Duda „otworzył linię kredytową” 
w wysokości miliarda euro (czte-
rech miliardów złotych).8 Nie 
jest to żadna linia kredytowa, ale 
darowizna. Jest chyba oczywiste, 
że kraj niewypłacalny, stojący 
na krawędzi bankructwa, który 
oficjalnie odmawia spłaty swo-
jego zadłużenia zagranicznego 
9, nigdy tego „kredytu” Polsce 
nie zwróci. Wygląda na to, że 
PiS chce wziąć na utrzymanie 
polskiego budżetu nie tylko ro-
dziny wielodzietne, ale także 
ukraińskich oligarchów. Z „linii 
kredytowej” prezydenta Dudy 
raczej nie skorzystają przeciętni 
obywatele Ukrainy. Od miesięcy 
wielu z nich nie otrzymuje wy-
nagrodzeń i emerytur, podczas 
gdy skompromitowany rząd Ja-
ceniuka przyznał sobie ostatnio 
25-procentowe podwyżki 10. 
Oprócz „linii kredytowej” prezy-
dent Duda zaoferował władzom 
w Kijowie poparcie na forum UE 
w sprawie przedłużenia sankcji 
unijnych wobec Rosji. Nowością, 
która zaskoczyła wielu obserwa-
torów była też zapowiedź An-
drzeja Dudy forsowania udziału 
Ukrainy w warszawskim szczy-
cie NATO w 2016 roku 11.

Nieodpowiedzialność 

Jeden z czołowych pisowskich 
„jastrzębi”, Ryszard Czarnecki, 
oficjalnie przyznał, że „Real-
nie Polska wciąż jest najwięk-
szym adwokatem i ambasadorem 
Ukrainy na arenie międzynarodo-
wej. Nie stawia żadnych warun-
ków wstępnych, gdyż dla Polski 

Ukraina ma charakter strategicz-
ny (…)” 12.
Czy naprawdę nikt w Warszawie 
nie widzi nieodpowiedzialności 
tej polityki? Jej całkowitej iluzo-
ryczności i głębokiej szkodliwo-
ści? 
W sytuacji, gdy nawet Niemcy – 
jeden z inicjatorów i sponsorów 
majdanowej rewolty z 2013/2014 
roku – nie mówiąc o np. Francji, 
Czechach, Słowacji i Węgrzech, 
coraz bardziej dystansują się 
od pomajdanowej Ukrainy i jej 
skompromitowanych władz, War-
szawa uważa te władze za „stra-
tegicznego partnera”. Partnera 
do czego? Do polityki prometej-
skiej, której założenia rozwijano 
w realiach politycznych lat 20. i 
30. XX wieku? Do realizacji kon-
cepcji Giedroycia, powstałej w 
realiach zimnej wojny pół wieku 
temu? Czy nikt w Warszawie nie 
widzi, że kończy się rok 2015? 
Naprawdę nikt w polskim establi-
shmencie nie rozumie, że Berlin i 
Bruksela będą dążyć do deeska-
lacji stosunków z Rosją i szukać 
z nią współpracy na polu walki 
z zagrożeniami płynącymi z Bli-
skiego Wschodu? Panowie Po-
roszenko, Jaceniuk i Saakaszwili 
nigdy nie byli traktowani przez 
UE jako „strategiczni partnerzy”, 
ale pionki w grze geopolitycznej. 
Obecnie ci panowie stanowią co-
raz większe obciążenie dla UE, 
którego Berlin i Bruksela będą 
chciały się pozbyć. 
W związku z tym nasuwa się 
pytanie, jakie „europejskie aspi-
racje” Ukrainy chce wspierać 
prezydent Duda? Naprawdę wie-
rzy on w to, że kraj, któremu ob-

niżono rating ze „śmieciowego” 
do „częściowo niewypłacalne-
go”13  może ubiegać się o człon-
kostwo w UE? Czemu ma służyć 
wpychanie Ukrainy do NATO? 
Linią polityczną nowych władz 
w Polsce jest eskalacja napięcia 
z Rosją. Oprócz bezkrytyczne-
go wsparcia dla pomajdanowej 
Ukrainy polityka ta ma przeja-
wiać się w dążeniu do zerwania 
umowy NATO-Rosja z 1997 roku 
14  i instalacji amerykańskich baz 
w Polsce, co zapowiedział szef 
MSZ Witold Waszczykowski 15. 
W czyim interesie ta polityka 
tak naprawdę jest realizowana? 
Dlaczego media w Polsce ciągle 
nakręcają spiralę strachu przed 
Rosją, posługując się językiem 
wojennej propagandy? 
W wywiadzie dla włoskiego 
dziennika „Corriere della Sera” 
prezydent Putin zauważył, że 
wydatki wojskowe USA są wyż-
sze od pozostałych krajów świata 
razem wziętych i że to nie Rosja 
dąży do wojny z Polską i kraja-
mi bałtyckimi. „Tylko ktoś chory 
na umyśle albo ktoś śniący może 
wyobrazić sobie, że Rosja zaata-
kuje NATO” – stwierdził Putin 16. 
Można jednak sobie wyobrazić 
sytuację przeciwną. To najpraw-
dopodobniej w ten scenariusz 
wpisuje się polityka wschodnia 
obozu politycznego skupionego 
wokół PiS, która ma być jeszcze 
bardziej antyrosyjska i proukra-
ińska od polityki jego poprzed-
ników. Po zmianie steru rządów 
w Warszawie z opcji niemieckiej 
na amerykańską nie można się 
było zresztą spodziewać niczego 
innego. 
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Arcybiskup Światosław Szew-
czuk z Kijowa, uchylił się od 
spotkania z rodzinami pomordo-
wanych. Nie zaprosił ich też na 
panichidę, nabożeństwo żałobne 
w cerkwi w Warszawie, choć za-
prosił dygnitarzy państwowych i 
partyjnych. Nie pomodlił się też 
na mogiłach pomordowanych, 
choć był na Lubelszczyźnie, 
zroszonej krwią zabitych przez 
UPA.

Konflikty pomiędzy sąsiadujący-
mi ze sobą Polakami i Ukraińca-
mi (do XIX w. nazywanymi Ru-
sinami) mają tysiącletnią histo-
rię. Aby ją opisać, trzeba byłoby 
sięgnąć aż do roku 981, kiedy to 
wielki książę kijowski Włodzi-
mierz najechał państwo Miesz-
ka I, odrywając od niego Grody 
Czerwieńskie. Albo też do roku 
1340, kiedy to król Kazimierz 
III Wielki ową ziemię przyłączył 
z powrotem do Polski. Trzeba 
byłoby pisać o kolejnych uniach 
polsko-litewskich, a zwłaszcza o 
tej zawartej w Lublinie w 1569 
r., kiedy to większość terenów 

obecnej Ukrainy przeszła z Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego do 
Królestwa Polskiego. Opisania 
wymagałyby powstania kozac-
kie, w tym zapomniana dziś rzeź 
humańska w 1768 r. (ukraińscy 
hajdamacy wymordowali wów-
czas dziesiątki tysięcy Polaków 
i Żydów), rozbiory, polskie po-
wstania narodowe, łącznie ze 
zwycięskim powstaniem „Orląt 
Lwowskich” w 1918 r., sojusz 
z atamanem Symonem Petlurą, 
traktat w Rydze, pakt Ribben-
trop-Mołotow, akcję „Wisła” 
i rozpad ZSRR. Nie negując 
ważności tych wydarzeń śmiem 
twierdzić, że główną kością 
niezgody są nie tyle one, co lu-
dobójstwo popełnione przez na-
cjonalistów z Organizacji Ukra-
ińskich Nacjonalistów i Ukraiń-
skiej Powstańczej Armii oraz SS 
„Galizien” i Ukraińskiej Policji 
Pomocniczej w czasie drugiej 
wojny światowej (i tuż po niej) 
na obywatelach Drugiej Rzeczy-
pospolitej. Chodzi tutaj także o 
stosunek do niego społeczeństwa 
i władz Polski i Ukrainy.

JAK UGASIĆ PUNKTY ZA-
PALNE

Na ten temat napisano już bardzo 
wiele, ale wciąż tlą się (a czasa-
mi wręcz wybuchają ostrym pło-
mieniem) liczne punkty zapalne, 
utrudniające proces pojednania. 
Jakie są to punkty, które dla do-
bra obu narodów należałoby za-
gasić? Pozwolę sobie opisać je 
z perspektywy tych, którzy do-
świadczyli piekła „czerwonych 
nocy”. Kilka lata temu w Mau-
zoleum Pomordowanych Kreso-
wian w Łężycy k. Zielonej Góry 
święciłem kolejne epitafia. W 
tym także tablicę pamiątkową, 
poświęconą pięcioletniej Stasi 
Stefaniak, córce Polaka i Ukra-
inki, zamordowanej jak wiele in-
nych dzieci z mieszanych rodzin 
przez banderowców (fundato-
rem tablicy był Piotr Szelągow-
ski, który, choć jest rodowitym 
Wielkopolaninem, pielęgnuje od 
lat o pamięć o pomordowanych 
Kresowianach).   
Po mszy świętej odbyło się 
spotkanie z mieszkańcami gmi-

ny, którzy swymi korzeniami 
wywodzą się z różnych części 
Kresów Wschodnich. Na pyta-
nie, jakie trzeba byłoby spełnić 
warunki, aby nastąpiło pojedna-
nie, prawie wszyscy twierdzili, 
że z Ukraińcami jako narodem 
nie są skłóceni. Lubią ich kultu-
rę, mają wśród ich przyjaciół i 
krewnych, a w ich żyłach (doty-
czy to także i mnie) płynie obok 
polskiej sporo krwi ukraińskiej. 
Mają jednak oni ogromny żal tak 
do banderowców, nazywanych 
„wrzodem na ukraińskim ciele”, 
jak i do tych, co kultywują ich 
tradycję. Najbardziej utkwiło mi 
w pamięci kilka zdań, wypowie-
dzianych przez starszą kobietę, 
która w chwili ataku UPA na 
jej rodzinną wioskę pod Tarno-
polem miała niespełna 10 lat. 
Ona cudem ocalała, ale napast-
nicy siekierami zarąbali czworo 
jej krewnych. Używając specy-
ficznego kresowego języka tak 
mówiła: „Żeby »bandery« dalej 
nie kłamały, żeby dały pochować 
kości naszych ludzi, żeby dały 
na mogiłach postawić krzyże”. 

Te słowa to meritum problemu, 
które postaram się rozwinąć.

PO PIERWSZE, PRAWDA

Na pierwszym miejscu, co warto 
podkreślić, owa sędziwa osoba 
postawiła prawdę. Chciałoby się 
rzec za Ewangelią wg św. Jana 
„Poznacie Prawdę a Prawda 
was wyzwoli”. Z prawdą jed-
nak tak po stronie polskiej, jak 
i ukraińskiej, jest w tej kwestii 
ogromny kłopot. Dominują bo-
wiem pół-prawdy, przemilcze-
nia, a nawet kłamstwa. Dotyczy 
to przede wszystkim zdefiniowa-
nia krwawych wydarzeń. Zna-
komita większość historyków, 
w tym też część ukraińskich (jak 
na przykład nie żyjący już dziś 
Wiktor Poliszczuk) posługując 
się terminologią prawnika Ra-
fała Lemkina (polskiego Żyda z 
Kresów), stwierdza, że było to 
ludobójstwo. Takie samo jak za-
głada Ormian w 1915 r. w Turcji 
czy Holokaust Żydów. Dlatego 
też IPN prowadząc swoje śledz-
twa, posługuje się wyłącznie 

NIE BĘDZIE POJEDNANIA BEZ PRAWDY
Ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski - tekst do książki Aleksandra Szumańskiego
Aleksander Szumański
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tym terminem. Jednak Sejm 
polski ze względu na tzw. mit 
Jerzego Giedroycia oraz ideolo-
gię Unii Demokratycznej, której 
gorliwymi wyznawcami byli 
między innymi Tadeusz Mazo-
wiecki, Jacek Kuroń, Bronisław 
Geremek (właściwie: Benjamin 
Lewertow),  Bronisław Komo-
rowski i Henryk Wujec, do tej 
pory – co jest jednym z naj-
większych paradoksów polityki 
historycznej Trzeciej Rzeczy-
pospolitej – nie ma odwagi, aby 
nazwać zbrodnię po imieniu. 
Mieliśmy tego jaskrawy przy-
kład w lipcu 2013 r., kiedy to 
posłowie, zebrani w siedemdzie-
siątą rocznicę „Krwawej Nie-
dzieli” na Wołyniu, w przyjętej 
uchwale słowo ludobójstwo, 
zgodne z prawdą historyczną, 
zastąpili pokrętnym sformu-
łowaniem „czystki etnicznej o 
znamionach ludobójstwa”. Za 
tą zmianą pod wpływem presji 
wywartej przez ministra spraw 
zagranicznych Radosława Si-
korskiego były PO i Ruch Pali-
kota. Za prawdą zwartym szere-
giem opowiedziały się PiS, SP, 
PSL, SLD oraz grupka Jarosła-
wa Gowina. Niestety zwyciężyli 
ci pierwsi. Tak jak w Sodomie 
i Gomorze zabrakło zaledwie 
10 głosów. Pozostał więc nie-
rozwiązany konflikt, który już 
wkrótce powróci ze zdwojoną 
siłą.
Owo głosowanie pokazuje naj-
lepiej jak ogromny problem, 
choć od upadku komunizmu 
minęło już ćwierć wieku, mają 
polscy politycy z opowiedze-
niem się za prawdą. Problem ma 
także wielu publicystów „Ga-

zety Wyborczej” i „Tygodnika 
Powszechnego”, którzy wbrew 
faktom historycznym próbują 
ludobójstwo klasyfikować jako 
„sprawę wołyńską” lub „wojnę 
polsko-ukraińską”. To tak, jak-
by zagładę getta warszawskie-
go w 1943 r. nazwać „sprawą 
warszawską” lub „wojną nie-
miecko-żydowską”, bo przecież 
rozpaczliwie broniący się Żydzi 
zabili kilkunastu esesmanów.  
Trzeba w tym miejscu dodać, 
że udział nacjonalistów ukra-
ińskich w zagładzie Żydów 
też jest przemilczany. Jest on 
w znikomym stopniu obecny 
(lub go nie ma prawie wcale) 
w publicystyce na przykład 
Adama Michnika, Sewery-
na Blumsztajna, Jerzego Po-
mianowskiego (wcześniejsze 
nazwisko: Birnbaum), Dawi-
da Wildsteina, Ludwiki Wu-
jec (żony Henryka, z domu: 
Okrent) Jana Grossa czy Anny 
Applebaum, wpływowej żony 
Radosława Sikorskiego – osób, 
które skądinąd są bardzo 
wrażliwe na wszelkie przejawy 
antysemityzmu. Co więcej, z 
tekstów Applebaum bije wręcz 
zauroczenie nacjonalizmem 
ukraińskim. Za wschodnią 
granicą z kolei podobną posta-
wę przejawia potężny magnat 
medialny Ihor Kołomojski, 
od lat szefujący Zjednoczonej 
Wspólnocie Żydowskiej na 
Ukrainie. Na szczęście więk-
szość środowisk żydowskich w 
Europie Wschodniej i Izraelu, 
nie tylko pamięta, ale i reagu-
je na współczesne zagrożenie 
z strony środowisk banderow-
skich.

PODZIELONA PRAWICA
Chociaż we wspomnianym gło-
sowaniu PiS zachował się jak 
należało, to jednak sam pre-
zes Jarosław Kaczyński od lat 
uporczywie odmawia udziału 
w upamiętnieniu ofiar ludobój-
stwa. Podobnie postępował jego 
brat, prezydent Lech Kaczyński, 
który w sojuszu z prezydentem 
ukraińskim Wiktorem Juszczen-
ko i jego obozem politycznym 
pokładał duże nadzieje; jak się 
później okazało fałszywe.   
Również wiele osób z otoczenia 
obu braci bądź „rozmywało” pro-
blem ludobójstwa, bądź wprost 
sprzyjało nacjonalistom ukraiń-
skim. Dr hab. Leszek Jazownik, 
profesor Uniwersytetu Zielono-
górskiego, i jego żona, dr Maria 
Jazownik, w swym doskonałym, 
a zarazem bardzo odważnym,  
artykule pt. „W kręgu tzw. 
uchwały prowidu Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów” 
wymieniają w tym kontekście 
następujące osoby: Elżbietę 
Jakubiak i Adama Bielana (po 
2010 r. oboje w kanapowym 
PJN), Michała Kamińskiego i 
Pawła Zalewskiego (dziś PO) 
oraz Bogumiłę Berdychowską, 
która występowała przeciwko 
budowie pomnika w Warsza-
wie ku czci pomordowanych , 
a także Pawła Kowala, o któ-
rym piszą: 
„Wiceprzewodniczący klubu 
parlamentarnego PiS, a także 
eurodeputowany PiS, który sys-
tematycznie krytykował rezolu-
cję Parlamentu Europejskiego 
z 25 lutego 2010 roku, potępia-
jącej uhonorowanie Bandery 
tytułem Bohatera Ukrainy, a w 

roku ubiegłym pielgrzymował 
po kraju, głosząc kult Wiktora 
Juszczenki, uznawanego przez 
niego za najbardziej „proza-
chodniego polityka” Ukrainy”.
Paweł Kowal po zdradzeniu Ja-
rosława Kaczyńskiego i po sro-
motnej porażce w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego stał 
się jednym z najbardziej zago-
rzałych zwolenników wepchnię-
cia Polski w konflikt zbrojny 
na Ukrainie. Nie kryje on także 
swojej fascynacji nacjonali-
zmem ukraińskim. 
Dziwne było też zachowanie 
szefa klubu PiS, Marka Kuch-
cińskiego, który pomimo ape-
lu Stowarzyszenia Obrońców 
Pamięci Orląt Przemyskich nie 
chciał oddać orderu przyznane-
go mu przez prezydenta Jusz-
czenkę, gloryfikatora UPA. Z 
kolei Przemysław Żurawski vel 
Grajewski, namaszczony na mi-
nistra spraw zagranicznych w 
wirtualnym rządzie prof. Piotra 
Glińskiego, wprost twierdził, że 
uchwała sejmu o ludobójstwie 
na Kresach jest jakoby – uwaga! 
– sprzeczna z polską racją stanu. 
Pełna żenada. 
Nie lepsze poglądy ma też prof. 
Andrzej Nowak z Krakowa, 
który w „miodoustych” wypo-
wiedziach dyskredytował osoby 
broniące prawdy o ludobójstwie. 
Ogromne wolty w tej sprawie 
czyni także ściśle związana z 
PiS (i od niego całkowicie uza-
leżniona) „Gazeta Polska”, po-
stępując niejednokrotnie w myśl 
zasady Lecha Wałęsy: „Jestem 
za, a nawet przeciw”. Teraz jed-
nak wyłącznie „przeciw”, przez 
co upodabnia się ona do „Gazety 
Wyborczej”.
Przykładem jest ocenzurowanie 
polemiki prof. dr hab. Bogu-
sława Pazia ze wspomnianym 
Żurawskim. Że nie wspomnę o 
ideologicznych komentarzach 
wypisywanych pod moimi ar-
tykułami przez redaktora na-
czelnego Tomasza Sakiewicza 
czy o dwukrotnym zabloko-
waniu mojego felietonu, któ-
ry pt. „Banderowcy w nowym 
rządzie Ukrainy” jest jednym z 
rozdziałów niniejszej publika-
cji. Środowisko tego pisma, w 
tym Katarzyna Gójska - Hejke, 
Jerzy Targalski i Marcin Wolski 
(obaj ostatni to byli członkowie 
PZPR), sfomułowało nawet tezę, 
którą można sprawdzić do słów 
„Lepsza Ukraina banderowska 
niż sowiecka”. Aż strach się bać. 
Każdy, kto uważa inaczej jest 
obrzucany inwektywami typu 
„ruski agent”, „agent wpły-
wu”, „zdrajca” czy „pożytecz-
ny idiota”. Vide: atak Jerzego 
Targalskiego na Ewę Siemasz-
ko, laureatkę Nagrody Kustosz 
Pamięci Narodowej. To działa-
nie, wraz z wiarą w przeróżne 
teorie spiskowe, ma charakter 
wręcz sekciarski. Środowisko 
to jest przy tym całkowicie 
bezkrytyczne wobec polity-

ki USA (i Izraela). Tak jak-
by sprzedanie komunistom 
przez Amerykanów w Jałcie 
i Poczdamie zarówno Polski, 
jak i całej Europy Środkowo-
-Wschodniej, nie miało żadne-
go znaczenia. 
Jeżeli chodzi o media katolickie 
i prawicowe, to rzetelne teksty 
autorstwa Ewy Siemaszko, Ra-
fała Ziemkiewicza, Waldema-
ra Łysiaka, Aleksandra Szych-
ta, Aleksandra Szumańskiego, 
Grzegorza Brauna, Stanisława 
Michalkiewicza i innych znaw-
ców tematu publikują „Nasz 
Dziennik”, „Niedziela”, „Do 
Rzeczy”, „Najwyższy Czas”, 
„Nasza Polska” „ Warszawska 
Gazeta” oraz portale interne-
towe Kresy.pl, Prawy.pl, (ojco-
wie pallotyni), Blogmedia24.pl 
i Katolickiego Stowarzyszenia 
Dziennikarzy. Do tego trzeba 
dodać większość pism i rozgło-
śni diecezjalnych i zakonnych 
oraz media związane z Ru-
chem Narodowym i Młodzieżą 
Wszechpolską. Tego, niestety, 
nie da się powiedzieć o „Go-
ściu Niedzielnym”, Telewizji 
Republika, „Więzi” i portalu 
Fronda.pl, które w tej kwestii 
ulegają poprawności politycz-
nej i zauroczeniu Majdanem.  
Co do działań organów pań-
stwowych, to Maria i Leszek 
Jazownikowie w cytowanym 
artykule stwierdzają: 
„W okresie PRL-u nie wolno 
było pisać o zbrodniach doko-
nywanych przez ukraińskich 
nacjonalistów. Nie prowadzono 
więc systematycznych badań 
nad tą problematyką. Później 
sytuacja niewiele się zmieniła. 
W okresie 24 lat funkcjonowa-
nia tzw. wolnej Polski nasza 
prokuratura nie była w stanie 
doprowadzić do zatrzymania ani 
jednego zbrodniarza wojennego 
spośród masowo ujawniających 
się na Ukrainie członków UPA. 
Jest to zdumiewające, zważyw-
szy, że – jak słusznie zauważa dr 
Lucyna Kulińska – w UPA nie 
było ludzi niewinnych, bowiem 
chrzest bojowy w tej formacji 
polegał na wykonaniu krwawej 
egzekucji”.

UKRAIŃCY LĘKAJĄ SIĘ 
PRAWDY 

Osobną kwestią jest postawa 
społeczności ukraińskiej w na-
szym kraju. W lipcu 2013 r. 
odbywało się na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim sym-
pozjum poświęcone księżom 
rzymskokatolickim, pomor-
dowanym przez UPA na Wo-
łyniu. Niejako „na powitanie” 
uczestników na oficjalnej stro-
nie greckokatolickiego semina-
rium duchownego w Lublinie, 
którego klerycy są studentami 
KUL-u, ukazał się paszkwil pt. 
„Wodewil i happening. Rzecz o 
pojednaniu”. Wcześniej ukazał 
się inny paszkwil pt. „Wołyń. 

/ zasięg państwa Polan na początku panowania Mieszka I i ziemie przyłączone przez tego władcę. Wschodnia granica Grodów Czer-
wieńskich
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Ludobójstwo jako Nobel za cier-
pienie”. Oba teksty, autorstwa 
ks. prefekta Bogdana Pańczaka, 
zostały zdjęte dopiero po inter-
wencji u arcybiskupa lubelskie-
go, Stanisława Budzika, który w 
liście skierowanym do mnie na-
pisał: „Przyznaję Księdzu rację, 
że miejscem takiej polemiki nie 
powinna być strona internetowa 
seminarium greckokatolickiego 
w Lublinie”. Niemniej jednak 
nadal pozostaje pytanie, w jakim 
duchu wychowywani są klerycy 
ukraińscy, którym KUL i archi-
diecezja lubelska udzielają go-
ściny?
Z kolei w czasie dyskusji w TVP 
Historia prezes Piotr Tyma ze 
Związku Ukraińców w Polsce 
(organizacji ogromnie wpieranej 
z pieniędzy polskiego podatni-
ka) na moje wyraźne pytanie, 
czy to co działo się na Wołyniu 
w 1943 r. było ludobójstwem 
czy nie? Odpowiedział, że nie. 
Ręce opadają. Co więcej, w tym 
roku napisał on skargę do Krajo-
wej Rady Radiofonii i Telewizji, 
atakując prof. dr. hab. Czesława 
Partacza za jego prace naukowe 
o ludobójstwie oraz red. Andrze-
ja Rudnika z Radia Koszalin za 
wyemitowanie audycji pt. „W 
snach uciekam przed śmiercią” 
(zawierającej relacje osób ocala-
łych z zagłady). Jest to tym bar-
dziej kuriozalne, że sam Tyma 
nie ma żadnego dorobku ani na-
ukowego, ani publicystycznego; 
chyba że zaliczyć do niego skar-
gi ustawicznie pisane na lewo i 
prawo.  
Nie lepiej jest na Ukrainie, 
gdzie dochodzi do jeszcze więk-
szej polaryzacji. Dla większości 
mieszkańców części południo-
wej i wschodniej kraju bande-
rowcy byli i są zbrodniarzami. 
Z kolei w zachodniej (czyli 
między Bugiem a Zbruczem) 
są uważali za bohaterów. Wi-
dać to w wielu miastach, gdzie 
na cokołach zburzonych pomni-
ków Lenina stawia się pomniki 
terrorysty Stepana Bandery i 
kata Wołynia, Romana Szuche-
wycza („Tarasa Czuprynki”). 
To efekt działalności nacjonali-
stycznej (czytaj: faszystowskiej) 
„Swobody”. Początkowo była 
to partia marginalna, wspierana 
zresztą przez pieniądze z Rosji. 
Sytuacja zmieniła się, gdy na 
jej czele stanął Ołeh Tiahnybok, 
człowiek wykształcony (skoń-
czył medycynę i prawo), słynący 
z kwiecistych, pełnych demago-
gii przemówień. 
W 2010 r. „Swoboda” zwycię-
żyła na Ukrainie Zachodniej w 
wyborach samorządowych, a w 
2012 r. weszła do parlamentu 
w Kijowie, zyskując 11% gło-
sów. W obecnym roku odniosła 
kolejny sukces, wprowadzając 
do nowego rządu kilku swoich 
aktywistów. Z kolei szef partii, 
Ołeh Tiahnybok, nazywający 
Polaków „okupantami”, stał się 
jedynym z trzech liderów Maj-

danu. Teraz siedzi on cicho, ale 
wkrótce powróci do swojej reto-
ryki. To źle wróży na przyszłość. 
Jak bowiem pisał bowiem jeden 
z historyków: „Jeszcze nigdy w 
historii nie udało się zbudować 
pojednania pomiędzy narodami 
w oparciu o kłamstwo lub prze-
milczenie”. Święte słowa.
KOŚCI OFIAR NADAL NIE 
POCHOWANE

Inny punkt zapalny to brak god-
nego pochówku ofiar. Wydawa-
łoby się, że w XXI w. w Europie 
powinno to być już dawno za-
łatwione. Niestety, tak nie jest. 
Pomimo upływu dziesiątków 
lat nadal kości wielu obywateli 
polskich są za Bugiem rozsy-
pane po lasach i jarach lub leżą 
nadal w „dołach śmierci”. Poza 
tym, zaledwie na ok. 12% mo-
gił, których jest kilka tysięcy, są 
ustawione krzyże i pamiątkowe 
tablice. Działanie Rady Ochro-
ny Pamięci Walk i Męczeństwa 
w Warszawie, hamowane często 
naciskami politycznymi, jest tu-
taj nadzwyczaj powolne i mało 
zdecydowane. Co najwyżej kil-
ka lub kilkanaście upamiętnień 
rocznie. W takim tempie, to i 
sto lat będzie za mało. Dlate-
go też łaciński metropolita we 
Lwowie, abp. Mieczysław Mo-
krzycki, apeluje ustawicznie 
do swoich współbraci z kościo-
łów wschodnich, aby wsparli te 
działania. Niestety, odzew jest 
znikomy. We wspólnej deklara-
cji Kościoła polskiego i Cerkwii 
greckokatolickiej z 26 czerw-
ca 2013 r. zawarto wprawdzie 
zdanie „Widzimy też potrzebę 
godnego upamiętnienia ofiar w 
miejscach ich śmierci i najwięk-
szego cierpienia”, ale w prakty-
ce na tym się tylko skończyło. 
Warto dodać, że biskupi-sygna-
tariusze, wzorem polityków, 
uchylili się napisania prawdy o 
ludobójstwie. Nie wspomnieli 
nawet, że dzień 11 lipca 1943 
r., zwany „Krwawą Niedzielą”, 
to napad na dziesiątki świątyń 
rzymskokatolickich, w których 
zamordowano tysiące modlą-
cych się wiernych, w tym wielu 
kapłanów. 
Nawiasem mówiąc, episkopat 
Polski wciąż nie chce rozpocząć 
beatyfikacji 160 duchownych za-
bitych przez banderowców. Je-
dynym wyjątkiem jest niedawno 
otworzony proces beatyfikacyj-
ny ks. Ludwika Wrodarczyka, 
oblata, proboszcza w Okopach 
na Wołyniu, przerżniętego przez 
Ukraińców piłą na pół. Z kolei 
Cerkiew greckokatolicka nie 
chce odciąć się od kultu Bande-
ry (syna unickiego księdza) ani 
też powiedzieć prawdy o udziale 
części jej duchownych w działa-
niach UPA i SS „Galizien”. Dla 
przykładu, w mordach w polsko-
-ormiańskim mieście w Kutach 
nad Czeremoszem wziął udział 
greckokatolicki ksiądz, który 
później został redaktorem radia 

„Swoboda” w Kanadzie. 
Trzeba też dodać, że głów-
ny sygnatariusz listu ze strony 
greckokatolickiej, arcybiskup 
Światosław Szewczuk z Kijo-
wa, uchylił się od spotkania z 
rodzinami pomordowanych. Nie 
zaprosił ich też na panichidę, na-
bożeństwo żałobne w cerkwi w 
Warszawie, choć zaprosił dygni-
tarzy państwowych i partyjnych. 
Nie pomodlił się też i nie zapalił 
zniczy na mogiłach pomordowa-
nych, choć był na Lubelszczyź-
nie, zroszonej krwią zabitych 
przez UPA. 

PRZYKŁADY POZYTYW-
NE - BORÓW, KAŁKÓW, 
WSCHOWA

Są jednak też pozytywne dzia-
łania, najczęściej oddolne. Do 
nich należą budowa i odsłonię-
cie, praktycznie na terenie całe-
go kraju, pomników upamiętnia-
jących ofiary, w tym w Chełmie, 
Prabutach, Kłodzku, Babicach 
i Bogdanowicach k. Głubczyc, 
Baborowie na Opolszczyźnie 
(dzięki staraniom burmistrz Elż-
biety Kielskiej), Gromniku k. 
Tarnowa (przy zespole szkół), 
Smardzowie k. Wrocławia (upa-
miętnienie pomordowanych 
mieszkańców Barysza) oraz w 
Dzierżoniowie. W tym ostatnim 
mieście z inicjatywy Stowarzy-
szenia Kresowian Ziemi Dzier-
żoniowskiej, kierowanego przez 
Edwarda Bienia, powstały aż 
trzy pomniki – przy kościele, na 
cmentarzu i przy Rondzie Kre-
sowian. 

Do rangi symbolu urosły zma-
gania o pomnik na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie, usta-
wiony przez Jerzego Korzenia 
prezesa Towarzystwa Pamięci 
im. Pierwszego Marszałka Pol-
ski Józefa Piłsudskiego. Z po-
mnika tego pod wpływem na-
gonki zorganizowanej przez PO 
i gazetę Adama Michnika chcia-
no usunąć słowo „ludobójstwo”. 
Odbyło się w tej sprawie głoso-
wanie w radzie miejskiej, które 
na szczęście, choć zaledwie jed-
nym głosem, wygrali zwolen-
nicy prawdy. Na pomniku tym 
umieszczony został także słyn-
ny napis; „Nie o zemstę, lecz o 
prawdę wołają ofiary”, który stał 
mottem wszystkich walczących 
o prawdę o Kresach. 

Pomnikiem „żywym” z kolei 
jest Dom im. Dzieci Kresów w 
Lubinie, prowadzony przez Fun-
dację im. Brata Alberta, a odda-
ny do użytku w siedemdziesiątą 
rocznicę apogeum ludobójstwa 
na Wołyniu. Mieszczą w nim 
się warsztaty terapii zajęciowej 
dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie. Jego przebudo-
wa została sfinansowana przez 
Kresowian i ich sympatyków tak 
z Kraju, jak i Belgii, Kanady i 
USA. 

Do upamiętnień niematerialnych 
z pewnością należą doroczne 
Dni Kultury Kresowej w Kę-
dzierzynie-Koźlu, organizowane 
przez Witolda Listowskiego i 
tamtejsze Stowarzyszenie Kre-
sowian, oraz konferencje nauko-
we, organizowane przez profe-
sorów Leszka Jazownika i Bo-
gusława Pazia. A także publika-
cje tak wybitnych specjalistów 
jak wspomniani Ewa Siemaszko 
i prof. Czesław Partacz oraz dr. 
Jerzy Kozakiewicz, pierwszy 
ambasador polski w Kijowie, 
dr Leon Popek, prof. Bogumił 
Grott, dr Lucyna Kulińska, ks. 
prof. Józef Marecki czy dr hab. 
Andrzej Zięba, krytyk działal-
ności arcybiskupa greckokato-
lickiego Andrzeja Szeptyckiego. 
Osobnym wydarzeniem, które 
bardzo mocno scementowało 
środowiska kresowe i patrio-
tyczne był pierwszy od czasów 
wojny Marsz Pamięci w War-
szawie, który 11 lipca 2013 r., 
w rocznicę „Krwawej Niedzieli” 
na Wołyniu, wyruszył z kościoła 
św. Aleksandra na placu Trzech 
Krzyży do pamiątkowej tablicy 
na Domu Polonii na Krakow-
skim Przedmieściu. Brało w nim 
udział kilka tysięcy osób z całej 
Polski. Prezydent Bronisław Ko-
morowski i minister Andrzej Ku-
nert się nie pojawili, organizując 
własne niszowe uroczystości na 
bardzo odległym od centrum 
Warszawy Skwerze Wołyńskim. 
Są też inicjatywy, które służą 
pojednaniu polsko-ukraińskie-
mu. Podam trzy przykłady. 
Pierwszym jest gmina Borów k. 
Strzelina, do której po wojnie 
przesiedlono osoby wypędzone 
ze zniszczonego przez UPA Ko-
rościatyna k. Monasterzysk (po-
wiat Buczacz). Dzięki wspólne-
mu wysiłkowi wójta Waldemara 
Grochowskiego i nauczyciela hi-
storii Mariana Grabasa oraz rady 
gminy, zespołu szkół i parafii ze-
brano sporą kwotę, za którą na 
zbiorowej mogile pomordowa-
nych w dawnym Korościatynie, 
zwanym dziś Krynicą, wzniesio-
no okazały krzyż z dwoma tabli-
cami, po polsku i po ukraińsku, 
z nazwiskami ofiar. W uroczy-
stości poświęcenia wziął udział 
tamtejszy ksiądz greckokatolic-
ki wraz z wiernymi. Co roku do 
pracy przy grobach przyjeżdżają 
tutaj uczniowie z borowskich 
szkół. Z kolei na kościele w 
Borowie obok tablicy upamięt-
niającej ofiary jest także tablica 
poświęcona tym sprawiedliwym 
Ukraińcom, którzy ratowali Po-
laków. 
Drugim jest Kaplica Wołyńska, 
będąca częścią Golgoty Narodu 
Polskiego w sanktuarium ma-
ryjnym w Kałkowie-Godowie 
k. Starachowic. W niej to z ini-
cjatywy Antoniego i Eugeniusza 
Mariańskich oraz Leona Karło-
wicza powstało szereg tablic, w 
tym też jedna w języku polskim 
i ukraińskim, dedykowaną tym 

Ukraińcom, którzy zostali za-
mordowani przez UPA za rato-
wanie swych polskich sąsiadów. 
3 maja 2012 r. miałem zaszczyt 
ją poświęcić. Trzeba tutaj dodać, 
że władze Trzeciej RP nie dba-
ją o pamięć o sprawiedliwych 
Ukraińcach i nie naśladują w 
tym zakresie władz Izraela, któ-
re pamiętają o wybawicielach 
swoich rodaków. Wyjątkiem był 
śp. rzecznik praw obywatelskich 
Janusz Kochanowski, który za-
inicjował działania w sprawie 
nadania medalu wzorowanego 
na izraelskim medalu „Sprawie-
dliwy wśród Narodów Świata”. 
Niestety, po tragicznej śmierci 
rzecznika jego następczyni nie 
podjęła dalszych kroków i owa 
szlachetna inicjatywa upadła.
Trzecim jest Wschowa, mia-
sto w którym Stowarzyszenie 
„Huta Pieniacka” pielęgnuje 
pamięć o nieistniejącej już wsi 
o tej nazwie (w centrum miasta 
ustawiony jest okazały pomnik 
z nazwami wymordowanych 
miejscowości). Jego członkowie 
i sympatycy, wspierani przez 
Międzynarodowy Motocyklowy 
Rajd Katyński, co roku wyjeż-
dżają tam, gdzie leżała zrów-
nana z ziemią i wymordowana 
przez Ukraińców z SS „Gali-
zien” miejscowość, aby dbać o 
pomnik i okoliczne cmentarze. 
Wyjazdy te przynoszą dobre 
owoce. 25 sierpnia 2013 r. gre-
kokatolicy z ukraińskiej wsi 
Hołubica, sąsiadującej dawniej 
z Hutą Pieniacką, przekazali do 
klasztoru franciszkańskiego we 
Wschowie monstrancję, która w 
czasie napadu została zrabowa-
na z huciańskiego kościoła (dziś 
po nim nie ma ani śladu). 
W czasie przekazywania prze-
wodnicząca stowarzyszenia, 
Małgorzata Gośniowska-Kola 
(córka jednej z nielicznie ocala-
łych) zaznaczyła, że uroczystość 
jest symboliczna i przejmująca, 
gdyż po 70 latach, rzymscy ka-
tolicy i grekokatolicy gromadzą 
się wokół monstrancji. Powie-
działa także: 

„Wasz gest, nasza wspólna mo-
dlitwa, pokazują, że wszyscy tu 
obecni chcą dobra. Dziękujemy 
wam, że pokazaliście, że osta-
tecznie zawsze zwycięża dobro. 
Niech ta droga do Huty Pie-
niackiej zawsze będzie drogą ku 
dobru i prawdzie”.

Chciałoby się powiedzieć, sza-
nowni politycy, pojeźdźcie do 
Korościatyna i Borowa oraz Kał-
kowa-Godowa, Huty Pieniackiej 
i Wschowy, a zobaczycie tę dro-
gę, która najlepiej prowadzi do 
pojednania pomiędzy dwoma 
słowiańskimi i chrześcijańskimi 
narodami.  

Ks. Tadeusz Isakowicz - Zale-
ski do książki Aleksandra Szu-
mańskiego
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Książka Bahdana Piętki

Nacjonalizm ukraiński. 
Od Bandery do Majdanu
Redakcja
Ideologia tzw. integralnego nacjo-
nalizmu ukraińskiego, opracowa-
na i spisana przez Dmytro Don-
cowa, stała się nie tylko swojego 
rodzaju „biblią” dla Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów, ale 
po tzw. pomarańczowej rewolucji 
w 2004 roku została wprowadzo-
na jako podręcznik akademicki w 
szkołach wyższych na Ukrainie. 

Dr Bohdan Piętka prezentuje ge-
nezę i ewolucję ukraińskiego na-
cjonalizmu aż do jego odrodzenia 
w XXI wieku.

Książkę wydało „Wydawnictwo 
Capital” pod nr. kodu: 43CD-
88345

Książkę można nabyć w e - księ-
garni na stronie:
https://capitalbook.com.pl/pl/p/
Nacjonalizm-ukrainski.-Od-
Bandery-do-Majdanu-Bohdan-
Pietka/1913

Od Autora

Niniejsza publikacja stanowi wy-
bór publicystyki Bohdana Piętki 
z lat 2011-2014 na temat historii 
i współczesności nacjonalizmu 
ukraińskiego. Publicystyka autora 
ma ścisły związek z odrodzeniem 
się ideologii tzw. integralnego 
nacjonalizmu ukraińskiego, któ-
re obserwujemy na Ukrainie po 
przewrotach politycznych z 2004 
i 2014 roku. Pisząc o historii tej 
zbrodniczej ideologii i ruchu po-
litycznego w pierwszej połowie 
XX wieku autor odwołuje się do 
współczesności, przestrzegając 
przed dalekosiężnymi skutkami 
renesansu ideologii banderow-
skiej na Ukrainie oraz lekcewa-
żeniem tego faktu przez czynniki 
odpowiedzialne za politykę pol-
ską. Poniższy fragment wstępu 
do książki pozwala zorientować 
się jak autor postrzega poruszaną 
problematykę: 
„Nacjonalizm ukraiński nie był 
czymś wyjątkowym w europej-
skich realiach lat 30. XX wieku. 
Podobne mu ideologie i ruchy – 
wzorujące się na faszyzmie bądź 
nazizmie, bazujące na radykalnym 
nacjonalizmie i populizmie – były 
w tamtym czasie charakterystycz-
ne dla narodów Europy Środko-
wo-Wschodniej i Południowej. 
Zarówno tych, które po pierw-
szej wojnie światowej uzyskały 
niepodległość, jak i tych, które 
ją dopiero chciały zdobyć. Chor-
waccy ustasze, rumuńska Żelazna 
Gwardia, litewscy tautinicy, ruch 
wabsów w Estonii, Ruch Lapua w 
Finlandii, polski ONR-Falanga – 
to oprócz powstałej w 1929 roku 
Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów przykłady najbliższe z 
brzegu. Podłożem radykalizacji 
młodych elit narodów wkraczają-
cych na europejską arenę po 1918 
roku było upośledzenie politycz-

ne i ekonomiczne, pogłębione 
szczególnie w dobie wielkiego 
kryzysu (1929-1933). Był zatem 
nacjonalizm ukraiński wytworem 
swojej epoki. Jeśli można mówić 
o jego wyjątkowości, to tylko w 
kontekście złowrogiej i zbrodni-
czej roli, jaką odegrał, a także dla-
tego, że nie zniknął wraz ze swą 
epoką. 
Ideologia tzw. integralnego na-
cjonalizmu ukraińskiego została 
opracowana przez Dmytro Don-
cowa, który przedstawił jej za-
łożenia w pracy „Nacjonalizm” 
(1926). Dzieło to stało się nie 
tylko swego rodzaju „biblią” dla 
Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów, ale po tzw. „pomarań-
czowej rewolucji” w 2004 roku 
zostało wprowadzone jako pod-
ręcznik akademicki do szkół wyż-
szych na Ukrainie. Nacjonalizm 
Doncowa nie był tym, co zwykło 
się rozumieć pod tym pojęciem. 
Doktryna ta opierała się na wy-
prowadzonym z darwinizmu spo-
łecznego założeniu, że naród jest 
gatunkiem, który chcąc się rozwi-
jać musi tępić inne gatunki (naro-
dy). Zbrodnia jako narzędzie tej 
walki została nie tylko usprawie-
dliwiona, ale wręcz uświęcona 
jako jedyna skuteczna droga. To 
był ten słynny „twórczy terror”, 
jak określano w OUN działania 
terrorystyczne i eksterminacyjne. 
Doktryna Doncowa – identycznie 
jak doktryna hitlerowska – postu-
lowała walkę i ekspansję, głosiła 
kult wodzostwa i totalnej władzy. 
Bogumił Grott określił założenia 
doktryny Doncowa jako mające 
charakter faszystowski i bliskie 
narodowemu socjalizmowi 1.

Uczniowie Doncowa poszli dwie-
ma drogami. Integralny nacjona-
lizm ukraiński w wersji melny-
kowskiej odwoływał się raczej 
do włoskiego faszyzmu. W wersji 
banderowskiej (rewolucyjnej) był 
czystym nazizmem. Sprzyjające 
okoliczności polityczne (druga 
wojna światowa, później zimna 
wojna) sprawiły, że ukraiński ruch 
nacjonalistyczny został zdomino-
wany przez nurt banderowski. 
Zarówno nurt melnykowski jak i 
banderowski za swojego patrona 
politycznego obrały III Rzeszę 
Niemiecką. Hitlerowskie Niem-
cy – wbrew temu, co kłamliwie 
twierdzi współczesna propaganda 
neobanderowska – nigdy nie były 
wrogiem nacjonalistów ukraiń-
skich, ale najbardziej pożądanym 
przez nich sojusznikiem. Nawet 
wtedy, gdy Stepan Bandera i jego 
współpracownicy siedzieli jako 
uprzywilejowani więźniowie w 
KL Sachsenhausen nie marzyli o 
niczym innym jak o sojuszu z III 
Rzeszą. 
Nacjonalizm ukraiński przeżył 
swoją epokę dzięki zimnej woj-
nie. Banderowcy sprytnie prze-
skoczyli z szeregów sojuszników 

Niemiec hitlerowskich do grona 
sojuszników USA w prowadzo-
nej przez nie światowej krucjacie 
antykomunistycznej i antyso-
wieckiej. Współpraca ze służba-
mi specjalnymi USA stworzyła 
materialną i polityczną bazę dla 
banderowskiej emigracji w Ame-
ryce Północnej i Niemczech Za-
chodnich. Pozwoliła im wyjść nie 
tylko z politycznego niebytu, na 
jaki wydawałoby się skazywała 
ich klęska Hitlera w 1945 roku, 
ale rozwinąć skrzydła. 
Także koniec zimnej wojny nie 
zakończył politycznego żywota 
epigonów Doncowa i Bandery. Od 
początku byli oni obecni w życiu 
politycznym Ukrainy, powstałej 
po rozpadzie ZSRR w 1991 roku. 
Należy podkreślić, że odzyska-
nie przez Ukrainę niepodległości 
w sierpniu 1991 roku nie było w 
jakimkolwiek stopniu zasługą 
postbanderowców. Nie można 
też twierdzić, że podczas drugiej 
wojny światowej nacjonaliści 
ukraińscy walczyli o niepodległą 
Ukrainy. Byli bowiem gotowi za-
akceptować Ukrainę pod władzą 
III Rzeszy, czemu dali wyraz w 
deklaracji tzw. rządu Stećki z 30 
czerwca 1941 roku. W rzeczywi-
stości pragnęli tylko totalitarnej 
władzy typu faszystowskiego nad 
narodem ukraińskim, niekoniecz-
nie niepodległym. Większość 
tego narodu natomiast takiej wła-
dzy i takiej Ukrainy wówczas nie 
pragnęła.

Szczęśliwa godzina dla neoban-
derowców wybiła ponownie na 
początku XXI wieku, kiedy USA 
dążąc do utrwalenia jednobie-
gunowego układu sił w świecie 
oraz narzucenia światu porządku 
neoliberalnego rozpoczęły min. 
strategię okrążania Rosji. Jej re-
zultatem były tzw. kolorowe re-
wolucje w byłych republikach 
sowieckich. Neobanderowcy 
zostali wykorzystani i odegrali 
ważną rolę zarówno w tzw. „po-
marańczowej rewolucji” (2004) 
jak i w tzw. „rewolucji godno-
ści” (2013/2014). W wyniku tych 
przewrotów politycznych nastąpił 
polityczny i ideologiczny powrót 
neobanderowców do głównego 
nurtu życia społeczno-politycz-
nego Ukrainy. Już podczas pre-
zydentury Wiktora Juszczenki 
(2005-2010) rozwinął się na 
Ukrainie obłędny kult OUN/UPA, 
połączony z brutalnym i cynicz-
nym fałszowaniem historii. Fa-
szyści i kolaboranci hitlerowscy 
są przedstawiani jako rzekomy 
ukraiński ruch narodowowyzwo-
leńczy. Popełnione przez nich 
zbrodnie nie tylko się przemilcza, 
ale dosłownie wymazuje poprzez 
falsyfikowanie i niszczenie do-
kumentów. Zachodnią Ukrainę 
przyzodobiły dziesiątki pomni-
ków Stepana Bandery, Romana 
Szuchewycza, Kłuma Sawura i 

innych zbrodniarzy. Wpisywanie 
szowinizmu banderowskiego w 
polityczną rzeczywistość Ukra-
iny przyspieszyło po przewrocie z 
lutego 2014 roku. Jego wymow-
nym akcentem jest ustanowienie 
14 października – domniemanej 
rocznicy utworzenia w 1942 roku 
Ukraińskiej Powstańczej Armii – 
świętem państwowym Ukrainy 
oraz przyjęcie 9 kwietnia 2015 
roku ustawodawstwa heroizujące-
go OUN/UPA. 
Wielki ukraiński historyk Wiktor 
Poliszczuk (1925-2008) wielo-
krotnie podkreślał, że nigdy nie 
powstanie wolna i demokratycz-
na Ukraina bez właściwej oceny 
tego czym był i jest integralny 
nacjonalizm ukraiński. Oceny 
prowadzącej do jego całkowitego 
odrzucenia jako podstawy, na któ-
rej można cokolwiek budować. 
Uzasadniając podjęcie badań nad 
historią nacjonalizmu ukraińskie-
go Poliszczuk stwierdził: W Ka-
nadzie już po pierwszych miesią-
cach mego tutaj pobytu zetknąłem 
się z wręcz zoologicznym nacjo-
nalizmem ukraińskim, z nienawi-
ścią do wszystkiego, co polskie. 
Ja, wychowany w duchu patrioty-
zmu ukraińskiego, ukształtowany 
na klasyce polskiej, ukraińskiej, 
rosyjskiej, zachodnioeuropejskiej 
i amerykańskiej, nie mogłem się 
pogodzić z takim spojrzeniem na 
świat i na ludzi 2. W swojej pracy 
„Ludobójstwo nagrodzone. Pro-
blem nacjonalizmu ukraińskiego 
w Polsce w zarysie” ostrzegał: 
Ktokolwiek broni nacjonalizmu 
ukraińskiego, tym samym broni 
faszyzmu i jego ukraińskiej od-
miany, jego zbrodni ludobójstwa. 
(…) Wobec niezmienności zasad 
ideologicznych i założeń pro-
gramowych nacjonalizmu ukra-
ińskiego, nie można lekceważyć 
zagrożenia, jakie może płynąć ze 
strony tego nacjonalizmu dla Pol-
ski, jak też dla Ukrainy 3.
Natomiast w książce „Gorzka 
prawda. Cień Bandery nad 
zbrodnią ludobójstwa”4 Polisz-
czuk stwierdził wprost, że „na-
cjonalizm ukraiński jest chorobą 
nieuleczalną”. Ta choroba 80-70 
lat temu objęła mniejszość naro-

du ukraińskiego i zrodziła wów-
czas ludobójstwo. Dzisiaj próbuje 
się ją zaszczepić większości tego 
narodu, tworzyć w oparciu o nią 
mit założycielski ukraińskiej pań-
stwowości, budować na niej nową 
antyrosyjską Ukrainę i opierać ra-
chuby na europejskie bezpieczeń-
stwo. Wobec takich aberracji nie 
można być obojętnym. 
Wiktor Poliszczuk wielokrotnie 
powtarzał, że nie ma zbrodni-
czych narodów, tylko są zbrodni-
cze ideologie i organizacje. Do-
tyczy to m.in. Ukraińców. Nie są 
zbrodniczym narodem, ale zbrod-
nicza ideologia i organizacja jest 
częścią ich historii oraz współ-
czesności. Natomiast częścią pol-
skiej historii i współczesności jest 
zbrodnicza głupota. Przejawia się 
ona w politycznym infantylizmie, 
kreowaniu nierealistycznych i 
wręcz utopijnych koncepcji poli-
tycznych oraz dyskredytowaniu 
tych, którzy ostrzegają przed po-
dążaniem w ślepy zaułek. O tym 
jest moja publicystyka”. 

--
1. Filozofia ta świetnie nadawała 
się do konstrukcji państwa totali-
tarnego i była używana do uspra-
wiedliwiania, a nawet zachęcania 
do wszelkiej eksterminacji. Taką 
też rolę spełniła w stosunku do 
zamieszkujących południowo-
-wschodnie Kresy II Rzeczypo-
spolitej Polaków, Żydów, a nawet 
i mających inne poglądy Ukraiń-
ców, B. Grott, Ukraiński nacjo-
nalizm a polska polityka wobec 
Ukrainy i Ukraińców, „Biuletyn 
IPN” nr 7-8 (116-117), lipiec-sier-
pień 2010, s. 35-36.
2. B. Grott, Wiktor Poliszczuk – 
historyk przemilczanych zbrodni, 
„27 Dywizja Wołyńska AK. Biu-
letyn Informacyjny” nr 1 (101), 
styczeń-marzec 2009, s. 24.

3. W. Poliszczuk, Ludobójstwo 
nagrodzone. Problem nacjonali-
zmu ukraińskiego w Polsce w za-
rysie, Toronto 2003,  s. 137.

4. W. Poliszczuk, Gorzka prawda. 
Cień Bandery nad zbrodnią ludo-
bójstwa, Warszawa 2006, s. 374.

https://capitalbook.com.pl/pl/p/Nacjonalizm-ukrainski.-Od-Bandery-do-Majdanu-Bohdan-Pietka/1913
https://capitalbook.com.pl/pl/p/Nacjonalizm-ukrainski.-Od-Bandery-do-Majdanu-Bohdan-Pietka/1913
https://capitalbook.com.pl/pl/p/Nacjonalizm-ukrainski.-Od-Bandery-do-Majdanu-Bohdan-Pietka/1913
https://capitalbook.com.pl/pl/p/Nacjonalizm-ukrainski.-Od-Bandery-do-Majdanu-Bohdan-Pietka/1913
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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

Myślę, że każdy z nas- szukają-
cych swych przodków, marzy o 
odbyciu takiej podróży sentymen-
talnej do kraju swych pradziadów. 
Takie szczęście spotkało w ostat-
nich dniach naszą Małgorzatę.
Zazwyczaj to ja redagowałem i 
pisałem większość artykułów, ale 
pomyślałem, że słowa Gosi najle-
piej oddadzą to, co czuła w czasie 
tej krótkiej, ale jakże owocnej wi-
zyty. Oto jej pierwsze wrażenia z 
tej eskapady pisane na gorąco.

„Wczoraj był ten dzień,w którym 
udałam się w podróż sentymental-
ną śladami przodków. Celem była 
wieś Koniuchy w parafii Daugi.
Tam poznaję babci siostrę Anielę. 

Zwiedzam dom, oglądam pamiąt-
ki, fotografie. Dom jest stary. Wi-
dać ,że minęły już  lata jego do-
skonałości. Typowy jak na domy 
z tamtych lat. Siostra babci to 
wspaniała staruszka-,uśmiechnięta 
,radosna. Poznaję rodzinę-ciocię 
Danute z Olity, krewnych.
Oglądam stare fotografie,doku-
menty, dużo fotografuję. Nie ma 
bariery językowej! Daję radę. 
Jadę na cmentarz w Daugach.
Tam są groby prababci Michaliny 
ze Strawińskich i Niewierasów. 
Wzruszenie, modlitwa..
W drodze do Koniuch zatrzymuje-
my się w Zwirżdenach. Oglądam 
miejsce, gdzie był dom pradziadka 
Krzysztofa Niewierasa. 

Wracamy.W domu mej kochanej 
siostry babci Anieli-niespodzian-
ka!Taka wisienka na torcie! Jedzie-
my do Wilkonostrów, gdzie był 
dom rodzinny prababci Michaliny.
Tam jeszcze ktoś żyje. Jedziemy. 
Mijam z ogromnym entuzjazmem 
Lejpuny..serce się rwie....I spełnia 
się marzenie. Wilkonostry ,które 
mogłam oglądać tylko na mapie, 
które odwiedzałam tylko w google 
są! Stoję na tej drodze piaszczy-
stej, pięknej z modrzewiowym la-
sem po bokach. Idę jak oni kiedyś 
chodzili z kościoła i do..spełniam 
marzenie,łapię chwile,fotografu-
ję...wszystko utrwalam! I w koń-
cu dom Strawińskich pod nr 28 w 
Wilkonostrach. Poznaję córkę bra-
ta prababci Wiktora- Onute oraz 
wnuka Vytautasa. 
Poznaję historię rodzeństwa pra-
babci jakiej nie znajdę w inter-
necie. Oglądam dom, zdjęecia, 
pamiątki. Chodzę po okolicy....
Żegnam się serdecznie. Wracamy.
Zostały Lejpuny i piękny cmentarz 
oraz kościół. Zwiedzam, fotogra-
fuję. Kościół robi wrażenie. Sia-
dam na jego schodach. Popadam 
w zadumę....czas się zatrzymał. 
Jestem tu! Naprawdę jestem!..po 
tych schodach chodzili przodko-
wie..zgłaszali narodziny, śmierć, 
brali śluby. Jestem tu, czuję ten 
klimat...PRZESZŁOŚĆ CZUJĘ...
powrócę tam jeszcze...już zawsze 
będę powracała.
Dziękuję Monice i Sławkowi , że 
mi w tej podróży pomogli. Foto-
grafie pojawią się na blogu.”

 I jeszcze kilka bardzo istotnych 
wniosków Małgorzaty, wynikają-
cych z tej wizyty, mających zwią-
zek z naszymi poszukiwaniami.

„Pradziadka Niewierasa tak na-
prawdę nie zabili partyzanci. Zgi-
nął przez donos sąsiada, że posia-
da dolary i kontaktuje się z USA. 
Przyjechało do domu kilku ludzi, 
wywieźli go do lasu, torturowa-
li i zastrzelili. Było to w styczniu 
1945 roku.
Znany nam Ignacy Niewieras ze 
Zwirżdenów to był jego brat stry-
jeczny. Byłam tam, gdzie był ich 

dom. Feliks i Prane, 
którzy emigrowali do 
Paragwaju, to także 
rodzeństwo stryjecz-
ne. Mój pradziadek 
był jedynakiem. Jego 
stryjowie to Krzysztof 
( ojciec Ignacego), To-
masz ( mój prapradzia-
dek) i Feliks. Krzysz-
tof, mój pradziadek 
jest pochowany w 
Daugach, tak samo jak 
Michalina, Florian, Jo-
nas- mąż Anieli. Mam 
oczywiście zdjęcia. 
Jeśli chodzi o rodzeń-
stwo Michaliny- An-
toni był partyzantem, 
zginął. Antonina, która 
wyszła za mąż za Tom-
kiewicza miał 5 córek. 
Zmarła mając 90 lat. 
Wiktor miał dwie cór-
ki. Byłam wczoraj u 
niego w domu. Pozna-
łam córkę Onutę i wnu-
ka. Mam ich zdjęcia. 
Utrwaliłam tez miejsce, gdzie stał 
dom rodzinny Michaliny. Znaj-
dował się dosłownie obok domu 
Wiktora.
Adolf gdzieś wyjechał i zaginął. 
Paweł Strawiński mieszkał w Wil-
konostrach, Wacław zmarł w cza-
sie wojny.
Wszyscy oprócz Antoniny i Mi-
chaliny, pochowani zostali w Lej-
punach.
Brat babci- Florian, zmarł w 1968 

roku. Był na zakupach w sklepie, 
kiedy dostał zawału serca i zmarł. 
Żona Floriana żyje w Koniuchach 
i ma się dobrze jak na swoje 81 lat. 
Syn Floriana mieszka i pracuje w 
Olicie.
Z rodziny Strawińskich w Wilko-
nostrach została tylko jego córka 
Onute i wnuk Vytautas.”

Czekam na obiecane zdjęcia, któ-
rych Gosia wykonała tam całkiem 
sporo.

Podróż do kraju przodków.
Małgorzata Bogdanowicz

/ Córka Wiktora Strawińskiego - Onute ze swoją córką, która zmarła w młodym wieku

/ Zdjęcie ślubne Michaliny Strawińskiej z Krzysztofem 
Niewierasem. Zdjęcie pochodzi z roku 1917, gdyż wtedy 
właśnie wzięli ślub w USA.
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Rozdział 4

Po odbiciu posterunkowego 
Wrzosa z rąk banderowców 
skromny oddział milicjantów, 
najkrótszą drogą, prowadzącą 
przez Górę Michnowską i przy-
siółek Kamionka, bez strat wła-
snych, szczęśliwie, przed świtem 
powrócił do Dąbrowy, przypro-
wadzając ze sobą pięciu jeńców; 
dwóch banderowców i współ-
pracującą z nimi rodzinę Anto-
niuków. Komendant Warszawski 
śpieszył się i popędzał swoich 
ludzi, którzy tej nocy przemie-
rzyli bezdrożami dobrych ponad 
dwadzieścia kilometrów. Dzięki 
temu udało mu się uniknąć pości-
gu banderowców, którzy w licz-
bie około trzydziestu, pół godziny 
po opuszczeniu Zielonki Górnej 
przez milicjantów, wyszli z lasu i 
szybkim marszem skierowali się 
w kierunku Starego Jaru. Zamie-
rzali przeciąć drogę wycofujące-
mu się oddziałowi Warszawskie-
go i trzy kilometry przed Dąbro-
wą, pod mostem, przygotować dla 
nich śmiertelną pułapkę.
Stanisław Wrzos po krótkiej re-
konwalescencji, otoczony troskli-
wą opieką żony komendanta, po-
wrócił do zdrowia. Cieszył się, że 
dzięki brawurowej akcji starszych 
kolegów, banderowcy nie zdążyli 
wypróbować na nim swoich me-
tod pozbawiania życia, których – 
jak słyszał - uczyli się w ramach 
szkoleń, w tak zwanych warsz-
tatach śmierci i nie pocięli go na 
kawałki. Wyniósł jednak z tego 
przykrego doświadczenia wielką 
naukę. Szybko wyzbył się mło-
dzieńczej lekkomyślności, stał się 
ostrożniejszy i mniej ufny w kon-
taktach z ludźmi. Zrozumiał, że 
w tej części Polski, aby przeżyć, 
nie dać się zaskoczyć, wywieść w 
pole i zarżnąć, trzeba być kutym 
na cztery nogi szczwanym lisem. 
Dzięki temu, już niedługo, miał 
się stać jednych z najlepszych 
tropicieli zbrodniarzy spod znaku 
tryzuba.
Marek Warszawski, kochający 
spokojne życie, przedwojenny 
urzędnik państwowy, nigdy nie 
marzył o karierze milicjanta. Nie 
interesował się polityką i nie był 
zwolennikiem nowej, zaprowa-
dzonej w Polsce przez Czerwoną 
Armię, komunistycznej władzy. 
Ale los nie dał mu wyboru. Mu-
siał stanąć na czele dąbrowskiej 
samoobrony, przekształconej 
później w posterunek milicji, aby 
bronić własnego domu, własnej 
rodziny i ojczyzny przed bande-
rowskim, faszystowskim, agreso-
rem. Tą - uzbrojoną przesz hitle-
rowców, zarażoną śmiertelnym i 
nieuleczalnym wirusem nienawi-
ści, wychowaną na własnym ło-
nie - bezduszną, podstępną i zdra-
dziecką żmiją, która pod osłoną 
nocy wpełzła tutaj z zamiarem 
wymordowania Polaków, i tych 
własnych braci, którzy nie staną 
w jednym szeregu obok nich, aby 
na ich mogiłach zbudować wła-
sną, samostijną Ukrainę, w której 
nie będzie miejsca dla ludzi in-
nych narodowości. 

Ci barbarzyńscy, bezduszni wy-
znawcy ideologii Dmytra Donco-
wa, przy pomocy części grekoka-
tolikckiego kleru oraz hitlerow-
skich metod zastraszania i terroru, 
zmusili do współpracy ukraińską 
część społeczeństwa, skazując 
Polskę i Polaków na niechybną, 
męczeńską śmierć; grzebiąc ją 
dosłownie i w przenośni, w usy-
panych na skrajach zacofanych, 
niepiśmiennych, biednych wsi 
wielkich, rytualnych mogiłach.
„Teraz musimy wymordować, 
wytępić do korzenia, od starca 
do niemowlęcia, wszystkich La-
chów, a później będziemy się mo-
dlić i Bóg nam wybaczy” – mó-
wili.
Zostając komendantem, War-
szawski wziął na siebie wielką 
odpowiedzialność za życie swojej 
rodziny, sąsiadów i przyjaciół, i 
tych wszystkich, którzy szuka-
jąc ratunku, schronili głowy w 
dąbrowskim grodzie. Odpowie-
dzialność ta przytłaczała go przez 
długi czas. Ale – na szczęście – 
potrafił ją udźwignąć i wywiązać 
się znakomicie z powierzonego 
mu zadania. Więc teraz, gdy na 
jego terenie, przy pomocy woj-
ska, bandy zostały rozbite i zro-
biło się spokojniej, był zadowo-
lony, że udało mu się przeżyć to 
piekło na ziemi, przyczynić się do 
obrony miasteczka i ocalić wiele 
niewinnych istnień ludzkich.. Ale 
nie szczycił się tym i nie chodził z 
głową w chmurach, bo był skrom-
nym człowiekiem. Bo uważał to 
za swój obowiązek i zawsze wy-
dawało mu się, że mógł zrobić 
więcej.
Jeszcze teraz nie mógł sobie da-
rować, że nie udało mu się ocalić 
swojego przyjaciela, Grzegorza 
Czachora z Rogożnicy, jego żony 
i synów. Ale czy mógł się za to 
winić? Czachor sam wybrał swój 
los. A dokładniej mówiąc, nie 
wybrał, tylko padł ofiarą swojego 
bezgranicznego zaufania do ludzi, 
z którymi żył,  których uważał za 
swoich przyjaciół i kochał.
Warszawski wiele razy, bezsku-
tecznie, namawiał go, aby opuścił 
wioskę i schronił się w Dąbrowie, 
a najlepiej wyjechał do Przemy-
śla. A gdy zrobiło się szczególnie 
niebezpiecznie, osobiście poje-
chał po niego z wozem i obstawą.
- Słuchaj, Grzegorz! Przyjecha-
łem po ciebie. Zabieraj żonę i 
to, co masz najcenniejsze i jedź 
z nami! – powiedział. – Tutaj, 
w każdej chwili grozi ci śmierć! 
Wszyscy Polacy, jeśli nie uciekli, 
zginęli. Właściwie dziwię się, że 
tobie jeszcze nic się nie stało.
- Dziękuję ci za troskę. Ale gdzie 
i po co ja będę uciekał? Jestem 
tutaj u siebie. Nic mi nie grozi. 
To są wszyscy moi uczniowie... 
A teraz, z żoną uczymy ich dzieci. 
Więc dlaczego mieliby nas zabić?
- Nie darują ci tego, że jesteś Po-
lakiem – Lachem.
- Może gdzieś indziej tak się dzie-
je, ale nie tutaj, w Rogożnicy! 
– upierał się Czachor. – Dopiero 
wczoraj był u mnie sołtys i za-
pewniał, że możemy tutaj miesz-
kać i żyć spokojnie, bo nic nam 

nie grozi. A ja wierzę, że mówił 
prawdę.
- Dobrze! Rób, jak uważasz! Ale 
żebyś się nie przeliczył, bo zgu-
bisz siebie i żonę.
Ale tamci nie wybaczyli Czacho-
rowi, że był Lachem. Zapewniali 
go, że on i jego rodzina są bez-
pieczni i czekali, aż na święta, z 
Krakowa, w odwiedziny, przyjadą 
do rodziców ich dwaj, studiujący 
medycynę, przystojni synowie, bo 
i im nie chcieli darować życia...
Wtedy przyszli pod osłoną nocy - 
byli wśród nich ich dawni ucznio-
wie Czachora i jego żony – i 
pozbawili życia całą rodzinę, bo 
lubili dokładną robotę. A uczyni-
li to w taki sposób, że wszystkie 
pomieszczenia w mieszkaniu oraz 
szkolna piwnica, wszystkie pod-
łogi, ściany i sufity, okna i drzwi 
skąpały się we krwi zabijanych w 
okrutny sposób ludzi.
Warszawski, jeszcze teraz, po tylu 
dniach i tylu oglądanych na wła-
sne oczy, drastycznych scenach, 
nie mógł zapomnieć tego maka-
brycznego widoku.. Wyrzucał so-
bie, że może nie był zbyt stanow-
czy. Może powinien siłą wsadzić 
Czachora na wóz i przywieźć do 
Dąbrowy...

Stanisław Wrzos nie tak wyobra-
żał sobie swój powrót do domu. 
Nie przypuszczał, że dotrze do 
Bystrego Potoka boso, z popę-
kanymi, krwawiącymi,  stopami; 
obdarty, jak strach na wróble, wy-
głodniały i wycieńczony do granic 
ludzkiej wytrzymałości.
Niemcy ze Szczepanowic nie róż-
nili się od innych przedstawicie-
li rasy panów. Tak jak wszyscy 
mocno wierzyli, że po wygranej 
wojnie nie będą już musieli pra-
cować. Będą bawić się, korzystać 
z życia i podróżować, za darmo, 
po całym olbrzymim, zdobytym 
własną krwią, imperium III Rze-
szy. A wszędzie, gdzie się pojawią, 
będą im usługiwać, pozostawione 
przy życiu dla własnej wygody, 
resztki podbitych narodów. Ale te 
ich śmiałe marzenia wraz z nadej-
ściem „czerwonej zarazy” legły w 
gruzach. Musieli się wyrzec dar-
mowych podróży i mającej trwać 
całe życie, narodowej, hitlerow-
skiej fiesty.
Uciekając w popłochu przed Ro-
sjanami, zabrali tylko niezbędne 
dla przeżycia i najcenniejsze rze-
czy. Resztę pozostawili na pastwę 
losu.
Godzinę po rozstaniu z radziec-
kim oficerem pięciu wyzwolonych 
Polaków, na rowerach, wyruszyło 
w kierunku Raciborza. Jechali 
szosą i wydawało im się, że za-
opatrzeni przez oficera w sowiec-
ki dokument, potwierdzający, że 
są Polakami wracającymi do 
domu z niemieckiej niewoli, bez 
przeszkód dotrą do Rybnika. Tam 
zamierzali się rozdzielić.
Byrcyn z Wrzosem w Rybniku mu-
sieli skręcić na Pszczynę, skąd do 
Bystrego Potoka było już tylko kil-
kadziesiąt kilometrów. Ale nic nie 
ułożyło się po ich myśli.
Dwa kilometry za Szczepanowi-
cami zatrzymał ich jakiś patrol, 

złożony z kilku żołnierzy.
- Coście za jedni? – zapytał star-
szy z nich.
- Polacy wyzwoleni z niemieckiej 
niewoli. Wracamy do Polski.
- Oddajcie rowery! – powiedział 
tamten, zwracając im papier, któ-
re mu wcisnęli do ręki. – Rowery 
nam się przydadzą! Wy wracacie 
do domu, do matuszki... Nie śpie-
szy się wam. Możecie iść piecho-
tą.
Nieco dalej następni żołnierze z 
czerwonymi gwiazdami na czap-
kach odebrali im buty.
- Zdejmijcie buty! My idziemy 
zdobywać Berlin!  Buty nam są 
potrzebne! Wy macie niedaleko. 
Zajdziecie boso.
Stanisław nie miał wyjścia. Po-
kornie zdjął i oddał piękne, nowe 
oficerki Modlicha, które tamten 
zakładał tylko w niedzielę do mun-
duru. Buty te pozostały w domu, 
bo po wybuchu bomby i oberwa-
niu nogi Modlicha, nikt inny nie 
pomyślał, żeby załadować je na 
wóz. Żołnierze nie żartowali. Da-
wali wyraźnie do zrozumienia, 
że ten, kto odmówi czegokolwiek 
żołnierzowi radzieckiemu, łatwo 
może wylądować z kulą w głowie 
w przydrożnym rowie, gdzie wala-
ło się już od, zaczynających cuch-
nąć, sinych trupów, których nikt 
nie grzebał. A wtedy buty, choćby 
najpiękniejsze, na pewno nie będą 
mu już potrzebne.
W podobny sposób, wszyscy, po-
zbyli się kożuchów, płaszczy i 
bluz.
Stanisławowi udało się przynieść 
do domu jedynie akordeon, który 
kupił za butelkę bimbru od Ukra-
ińca ze służącej Niemcom Armii 
Własowa.
„Jak oni wszystko zabierają, to 
i akordeon mi odbiorą, bo lubią 
grać na tym instrumencie, tańczyć 
i śpiewać – myślał. – Trzeba coś 
wykombinować, żeby wyglądało, 
że jest zepsuty.”
Ocalił go, bo wpadł na znakomity 
pomysł, chociaż obaj z Byrcynem 
wiele dla tej muzyki ryzykowali. 
Podzielił akordeon na dwie czę-
ści. Jedną niósł sam, a drugą – 
idący dwadzieścia metrów przed 
nim Antoni Byrcyn. Gdy któregoś 
z nich zatrzymał jakiś żołnierz 
i mówił: „Oddaj harmoszkę!”, 
tamten wręczał mu ją bez oporów, 
informując jednocześnie, że jest 
zepsuta. Żołnierz brał ją w ręce, 
oglądał, próbował grać, a gdy zo-
rientował się, że to tylko połowa 
instrumentu i do niczego się nie 
nadaje, rzucał na ziemię i szedł 
dalej, szukać innych wojennych 
łupów.

Rozdział 5

Dwa tygodnie po ocaleniu głowy 
z rąk banderowców, posterunko-
wy Stanisław Wrzos, przed pół-
nocą, stał na warcie w pociętym 
zasiekami i rowami ochronny-
mi parku zamkowym. Noc była 
cicha. Tylko gdzieś od strony 
Ustrzyk Dolnych niebo rozja-
śniała, ledwie dostrzegalna, łuna 
dalekiego pożaru. W zasięgu jego 
wzroku, na sąsiednim posterunku 

– niby jakiś tajemniczy, ledwie 
przebijający się przez rozproszo-
ny łagodnym blaskiem księżyca 
mrok letniej nocy, ale przyjazny 
i dodający mu otuchy majak sen-
ny - spacerował szeregowy Jakub 
Piwniczny. 
Piwniczny pochodził z Kielc, ale 
tak jak i Wrzos, lata wojenne spę-
dził na przymusowych robotach 
w Nienmczech. Do milicji rów-
nież wstąpił na ochotnika, aby w 
Bieszczadach walczyć z bandami 
UPA. Teraz jednak, jak wszyscy, 
którzy przyjechali do tej piekiel-
nej krainy, był przerażony tym, 
co tutaj zobaczył i coraz częściej 
dochodził do wniosku, że – być 
może - podjął zbyt pochopną de-
cyzję, która może kosztować go 
życie.
Obaj z Wrzosem z jakiegoś po-
wodu spodobali się Warszaw-
skiemu, dlatego pozostawił ich w 
Dąbrowie, u siebie, w głównym 
posterunku. Pozostałych ośmiu 
zielonych milicjantów, rozdzielił 
do podległych mu placówek, roz-
rzuconych po terenie całej gminy. 
A to oznaczało, że tym razem los 
się do nich uśmiechnął. Służba 
wszędzie była ciężka i równie 
niebezpieczna, ale tutaj, w oto-
czonym okopami miasteczku, w 
którym o szesnastej zamykano 
bramy, bo obowiązywała godzina 
milicyjna, przy koszarach woj-
skowych, można było łudzić się 
wrażeniem bezpieczeństwa. Z 
drugiej strony, będąc pod ręką ko-
mendanta, musieli uczestniczyć w 
większości akcji i niemal każde-
go dnia wychodzić w pole, prze-
czesywać opustoszałe, wypalone 
wioski i lasy, w których okręcona 
kolczastym drutem, banderowska 
śmierć czyhała jeszcze na każdym 
kroku. Banderowcy kryli się w 
dobrze zamaskowanych, wyposa-
żonych w wodę, żywność i amu-
nicję kretowiskach bunkrów, usy-
tuowanych  w głębokich jarach 
na skraju wiosek, pod cerkwiami 
i chałupami, i głównie w lasach, 
skąd nadal wychodzili nocą roz-
nosić terror, śmierć i zniszczenie. 
Milicjanci i żołnierze lokalizowali 
je, otaczali i likwidowali jeden po 
drugim, jak zarażone dżumą sie-
dliska szczurów. Często pomagali 
im w tym schwytani, skruszeni 
banderowcy, którzy zdecydowali 
się pójść na współpracę. Jednym 
z nich był pochodzący z Ciasno-
wej banderowiec Jurko, który, z 
pobudek osobistych, z potrzeby 
zemsty na swoich kompanach, 
sam poddał się i zadeklarował 
chęć współpracy.
Jurko nie był święty. Miał wiele 
na sumieniu. Ale któregoś ranka, 
o świcie, dźwigając na plecach 
niemiecki karabin maszynowy, z 
krótką bronią u pasa, obwieszo-
ny granatami jak choinka, stanął 
przed zamkniętą jeszcze bramą 
fortecy.
Dwaj zaszokowani tym faktem 
wartownicy, pilnie go obserwo-
wali, gdy wyłonił się z porannej 
mgły i szedł zdesperowany głów-
ną drogą od strony Szerokiej Do-
liny. Trzymali go na muszce, bo 
obawiali się jakiegoś podstępu. 

W pułapce życia. Cz.2
Wiesław Hop
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Ale Jurko, brudny i zarośnięty, 
wyglądem przypominający biesz-
czadzkiego diabła Borutę, rzucił 
na ziemię śmiercionośne żelastwo 
i powiedział, że chce się poddać 
i rozmawiać z komendantem, bo 
ma mu coś do zaoferowania.
Komendant Warszawski wysłu-
chał jego historii i po naradzie z 
wojskowym dowódcą dąbrow-
skiego garnizonu, postanowił dać 
mu szansę na dopełnienie zemsty 
i chociażby częściowe zmazanie 
swoich win wobec Polski, której 
był obywatelem - i Polaków.
Striłeć Jurko do UPA wstąpił na 
ochotnika jesienią 1945 roku. Po 
krótkim przeszkoleniu w polowej 
szkole podoficerskiej zlokalizo-
wanej w lesie w okolicy Bobro-
wej Doliny, został wcielony do 
sotni Chwastiwki. Razem z nią 
brał udział we wszystkich trzech 
napadach na Dąbrowę i spalił wie-
le wiosek. Ale w grudniu 1946, 
w Wyżnej, gdzie kwaterowała 
jego sotnia, spotkał dziewczynę 
o imieniu Anastazja, w której się 
zakochał. Pod jej wpływem zaczął 
wątpić w słuszność sprawy, której 
do tej pory bezkrytycznie służył. 
Czasami miał ochotę rzucić to 
wszystko, skończyć z zabijaniem 
i uciec gdzieś daleko, gdzie go 
nikt nie znajdzie, aby tam, wraz z 
Anastazją, zacząć nowe, spokojne 
życie. Ale bał się, że gdyby tak 
postąpił, skazałby na niechybną, 
męczeńską śmierć swoich rodzi-
ców i dwie siostry, gdyż siejąca 
terror wśród ludności ukraińskiej 
banderowska służba bezpieczeń-
stwa w pierwszej kolejności, w 
publicznych egzekucjach likwi-
dowała rodziny dezerterów.
Pewnego razu, pod koniec zimy, 
po upojnej nocy, którą spędził z 
Anastazją, jej ojciec, który był 
rozsądnym człowiekiem, przy 
śniadaniu zagadnął go ostrożnie:
- Słuchaj, Jurko! Ja nie mam nic 
przeciwko tobie. Moja córka cię 
kocha i to mi wystarczy. Ale wasz 
związek nie ma przyszłości, więc 
może niepotrzebnie zawracasz 
dziewczynie w głowie.
- Dlaczego? Przecież ja chcę się z 
nią ożenić!
- Może i chcesz, ale nic z tego nie 
będzie, bo wcześniej cię zabiją, 
albo złapią i w najlepszym razie, 
jeżeli nawet nie postawią pod 
mur, spędzisz wiele lat w krymi-
nale, a ona będzie cierpiała... Ja 
nie chcę takiego życia dla swoje-
go dziecka.
- To co mam zrobić? – Jurko, w 
duchu, musiał przyznać staremu 
rację.
- Polubiłem cię, wpuściłem do 
swojego domu i zaufałem jak 
synowi, więc ci powiem, licząc 
na to, że mnie nie zdradzisz. Bo 
wiesz, co by się z nami stało, gdy-
by ktoś z lasu się o tym dowie-
dział! Tutaj nie ma dla was przy-
szłości. Rzuć to wszystko i ucie-
kaj z nami na Ziemie Odzyskane. 
Tam jest miejsce dla każdego. 
Polska władza rozdaje murowane 
chałupy i pola, i można spokojnie 
żyć. Ja już się zdecydowałem. 
Wyjeżdżamy wszyscy w przyszły 
poniedziałek w okolice Olszty-
na. Możesz z nami jechać albo 
odnaleźć nas tam później. Jeżeli 
chcesz, wyślę ci adres do domu 
twoich rodziców.
Jurko rozważył tą możliwość, ale 
- chociaż go nęciła – na razie mu-
siał ją odrzucić, bo obawiał się o 
życie własnej rodziny. Postanowił 
porozmawiać z ojcem i matką i 

nakłonić ich do opuszczenia Cia-
snowej. Wtedy on miałby rozwią-
zane ręce i mógłby dołączyć do 
Anastazji.
Nic jednak nie ułożyło się po jego 
myśli. Gdy w niedzielę w nocy, 
korzystając z tego, że jego sotnia 
nadal przebywała w pobliżu Wy-
żnej, wymknął się, aby pożegnać 
się z Anastazją, nikogo nie zastał 
w domu. Znalazł ich wszystkich 
dwieście metrów dalej, wiszących 
na starej jabłoni, przy drodze bie-
gnącej środkiem wsi. Na dole, 
pod nimi, znajdowała się przybi-
ta gwoździem do pnia tabliczka 
z napisem informującym, że taki 
los czeka każdego, kto zdradzi 
ukraińską sprawę i wbrew rozka-
zom UPA zdecyduje się porzucić 
rodzinną ziemię.
Było jasne, że w jakimś cudem 
banderowska służba bezpieki 
dowiedziała się o wszystkim i 
zareagowała w sobie właściwy 
sposób, aby zastraszyć innych 
mieszkańców wioski, którzy mo-
gli mieć podobne plany.
Jurko, stojąc na drodze z opusz-
czoną głową, niczym skopany 
przez właściciela i wyrzucony za 
ogrodzenie, wyjący do księżyca, 
już bezpański pies, przypomniał 
sobie, że dzień wcześniej, stojąc 
na czujce, w rozmowie z przyja-
cielem z czoty, przed którym ni-
gdy nie miał żadnych tajemnic, 
wspomniał coś o swoim smutku 
z powodu wyjazdu swojej uko-
chanej Anastazji. Nigdy nie przy-
puszczał, że tamten zdradzi go i 
pobiegnie z tym dalej.
Wydarzenie to spowodowało, że 
Jurko poczuł się tak, jakby to on 
sam wydał wyrok na swoją uko-
chaną i jej rodzinę. Dlatego nie 
wrócił do sotni. Zdezerterował, i 
chcąc się zemścić za jej śmierć, 
przyszedł do Dąbrowy, aby pod-
jąć współpracę z wojskiem i mi-
licją. Dla siebie żądał tylko, żeby 
jeszcze tego samego dnia ko-
mendant Warszawski, pod silną 
eskortą, przywiózł do miastecz-
ka z Ciasnowej jego rodziców i 
siostry. A gdy warunek ten został 
spełniony, oddał spore usługi, 
wskazując wiele, ukrytych po la-
sach, banderowskich, zaopatrzo-
nych w żywność bunkrów, pęka-
jących w szwach magazynów po-
niemieckiej broni i amunicji oraz 
podziemny szpital polowy.
W Dąbrowie przy posterunku, 
który liczył 30 milicjantów etato-
wych i 70 pomocniczych, działała 
stołówka. Można było w niej w 
miarę dobrze zjeść, a po powrocie 
z warty, rozgrzać się przy gorą-
cym kubku herbaty lub zbożowej 
kawy z mlekiem. Prowadziła ją 
starsza już, owdowiała gospodyni 
ze swoją siostrzenicą Jadzią, którą 
się opiekowała po śmierci jej ro-
dziców.
Jadzia była osiemnastoletnią, uro-
czą, zgrabną szatynką o wąskiej 
talii i bujnych kształtach, o jakich 
marzą wszystkie kobiety; i mia-
ła taki typ urody, który na długo 
zapadał w pamięć każdemu męż-
czyźnie. A gdy jeszcze, od czasu 
do czasu, zupełnie  nieświadoma 
swojej mocy, przewierciła które-
goś na wylot bystrym wzrokiem 
swoich dużych, jak koła od wozu, 
niebieskich oczu, każdy był go-
tów, zapomnieć o innych kobie-
tach i zakochać się w niej na całe 
życie.
Nic więc dziwnego, że wzdycha-
ło do niej połowę garnizonu. Ale 
ponieważ była także niezwykle 

skromną i prawą dziewczyną, 
dotychczas nikt jeszcze nie mógł 
się pochwalić, że obdarzyła go 
swoimi względami. Żyjąc w tym 
morzu piekła, jakimś cudem, za-
chowała niewinność; marzyła i 
czekała na tego jednego, jedyne-
go na świecie, prawdziwego męż-
czyznę, którego raz zobaczy i po-
kocha od pierwszego wejrzenia.
Chociaż noc była spokojna, chwi-
lami obu wartowników ogarniał 
jakiś, podpełzający do nich z 
mroku nocy, z ciemnych zaro-
śli i przepastnych jarów głuchy 
strach; i wydawało im się, że w 
każdej chwili – z nożem w zębach 
–  może podkraść się do nich, 
umazany krwią, żądny mordu, 
banderowski striłeć, aby jednym 
strasznym cięciem poderżnąć im 
gardła. A potem, wraz z towarzy-
szami, jeszcze napaść i spróbo-
wać zdobyć uśpione miasteczko. 
Wprawdzie w pobliżu, kilkadzie-
siąt metrów przed nimi, znajdo-
wały się jeszcze inne, wysunięte 
do przodu, dobrze okopane po-
sterunki wartownicze i gniazda 
karabinów maszynowych stacjo-
nującej w mieście jednostki woj-
skowej, ale każdy kto dostatecz-
nie dobrze znał ten teren, mógł 
znaleźć sposób, aby je ominąć.
Przed taką możliwością ostrzegał 
ich na odprawie do warty komen-
dant, wskazując przez okno na 
jeszcze nie porośnięte trawą licz-
ne groby żołnierzy i milicjantów 
oraz ludności cywilnej, których z 
każdym dniem nadal przybywało. 
Najgorszy los natomiast spoty-
kał tych, których banderowcom 
udało się porwać i uprowadzić 
do lasu. Ci najczęściej przepa-
dali bez wieści. Ale czasami ich 
okaleczone ciała z wydłubanymi 
oczami` obciętymi uszami, palca-
mi rąk i nóg, obdartych ze skóry i 
posypanych solą lub z rozprutymi 
brzuchami można było odnaleźć 
porzucone na leśnych ścieżkach 
lub przywiązane do drzew drutem 
kolczastym.
Stanisław, po ostatniej wpadce, 
wiedział coś o tym i dmuchał na 
zimne. Na samą myśl, co mogło 
go czekać, gdyby Warszawski w 
porę nie zdołał go odbić, zimny 
dreszcz wstrząsnął jego ciałem 
i jeżyły mu się włosy na głowie. 
Dlatego przybliżył się do Jakuba 
Piwnicznego, którego prawdopo-
dobnie dręczyły podobne myśli, 
gdyż postąpił tak samo.
- No i co tam u ciebie? – zagadnął 
Stanisław.
- Na razie spokój. Nic nie widać, 
ale niepokoi mnie trochę to dziw-
ne pohukiwanie sowy.
- Sowami się nie przejmuj. To 
nocne ptaki i zawsze tak robią. 
A tutaj, w parku są stare drzewa 
z dziuplami, więc mają się gdzie 
gnieździć.
Piwniczny i Wrzos przez ten krót-
ki czas, który spędzili w Dąbro-
wie, zdążyli się już zaprzyjaźnić. 
Obaj mieli podobne życiowe do-
świadczenia, bo byli na przymu-
sowych robotach w Niemczech, 
a teraz złączył ich ten sam, ciężki 
kawałek chleba, więc czuli do sie-
bie sympatię.
Jakub był średniego wzrostu, 
szczupłym i niezwykle spostrze-
gawczym młodym mężczyzną. W 
lot łapał wszystko, co się dookoła 
niego działo. W posterunku otrzy-
mał funkcję łącznika i dwa razy 
w tygodniu – początkowo z prze-
wodnikiem, a gdy poznał okoli-
cę, sam – dwa razy w tygodniu, 

konno albo piechotą, z pocztą, 
pokonywał trasę dwudziestu ki-
lometrów pomiędzy Dąbrową a 
Adrianopolem, gdzie mieścił się 
jeden z większych, podległych 
Warszawskiemu posterunków. 
A była to funkcja bardzo niebez-
pieczna i trzeba było mieć głowę 
na karku i dobrze rozwinięty sa-
mozachowawczy instynkt lisa, 
aby wychodzić z niej cało. Ale 
Warszawski, będąc przedwojen-
nym urzędnikiem, doskonale znał 
się na ludziach. Jakimś siódmym 
zmysłem - w który wyposażone 
są tylko osoby o wyjątkowej, spe-
cyficznej inteligencji – potrafił to 
odgadnąć.
Solidnie zbudowanego, już sa-
mym wyglądem wzbudzającego 
zaufanie, odważnego i szczerego 
górala Wrzosa, nawet nie zdając 
sobie z tego sprawy w swojej 
podświadomości, zakwalifikował 
jako człowieka do zadań specjal-
nych, który – jeżeli za wcześnie 
nie skosi go kostucha – doskonale 
będzie się nadawał do pracy ope-
racyjnej w terenie. Na razie jed-
nak, zanim nabierze obycia, po-
zna okolicę, ludzi i liźnie trochę 
niezbędnej praktyki, przydzielił 
go do obsługi erkaemu. Dzięki 
temu Stanisław brał udział w każ-
dej ważniejszej akcji przeciwko 
banderowcom, przeprowadzanej 
wspólnie z wojskiem, urzędem 
bezpieczeństwa, czy samodziel-
nie przez posterunek i szybko na-
brał nawyków obytego z walką i 
ze śmiercią, frontowego wygi.
Po krótkiej rozmowie obaj war-
townicy postali chwilę w pobliżu 
siebie, podumali razem; dyskret-
nie – aby nie było widać płomie-
nia zapałki i żarzącego się tytoniu 
– zapalili papierosy i gdy poczuli 
się trochę raźniej, ruszyli każdy w 
swoją stronę. 
Ponieważ pełnili służbę na we-
wnętrznych, ruchomych poste-
runkach, których trasy obchodu 
łączyły się ze sobą, mogli się spo-
tkać bez naruszania regulaminu 
służby wartowniczej. Nie mogli 
jednak zbyt długo stać w jednym 
miejscu, bo istniało zagrożenie, 
że ktoś, pod osłoną nocy, w tym 
czasie może próbować ominąć 
warty i przez park, wśliznąć się 
do miasteczka.

Jan Darażyński, przedwojenny 
lotnik z Żywca miał pięćdziesiąt 
lat, włosy siwe jak mleko i dłu-
gi, przypominający dziób orła, 
zakrzywiony nos. W mundurze 
lotnika, pomimo swojego wieku  
wyglądał czerstwo i nadal podo-
bał się kobietom, ale z jakiegoś 
powodu, którego nie chciał zdra-
dzić, nie mógł już wykonywać bo-
jowych lotów. Został przesunięty 
na tyły i otrzymał, jak go zapew-
niono, bardzo poważne i odpo-
wiedzialne zadanie.
Polecono mu, niezwłocznie, uru-
chomić przedwojenne lotnisko w 
Bystrym Potoku i zorganizować 
tam przyspieszony kurs pilotów 
szybowcowych kategorii A i B, 
których w dalszych szkoleniach 
chciano szybko przekształcić w 
pilotów wojskowych, aby mogli 
wziąć udział w bombardowaniu 
Berlina.
Darażyński nie zawiódł. Urucho-
mił lotnisko. Wybrał i w niespełna 
dwa tygodnie nauczył pilotować 
szybowce dwudziestu młodych za-
paleńców, gotowych, dla latania, 
w każdej chwili zaryzykować ży-
cie. Ale, na szczęście, wojna skoń-

czyła się wcześniej niż przewidy-
wano. Berlin padł i Darażyński 
odetchnął z ulgą, bo nie musiał 
posyłać na niemal pewną śmierć 
swoich chłopców, których zdążył 
już polubić.
Za to, że sprawdził się w roli or-
ganizatora i szkoleniowca, został 
mianowany na kierownika lotni-
ska i szkoły pilotów szybowco-
wych w Hajnowie, gdzie znajdo-
wało się duże lotnisko i ponie-
miecka fabryka szybowców.
Pod koniec maja przeniósł się tam 
ze swoimi młodymi miłośnikami 
latania i w cztery miesiące – przy 
pomocy niemieckich instruktorów 
– wyszkolił ich do tego stopnia, 
że wszyscy z powodzeniem zdali 
egzamin trzeciej klasy pilota szy-
bowcowego.
Tamtego dnia, zadowolony i szczę-
śliwy, jak każdy człowiek, któremu 
udało się zrobić coś ważnego, stał 
uśmiechnięty przed nimi na płycie 
lotniska i mówił:
- Wszyscy zostaliście pilotami szy-
bowcowymi trzeciej klasy! Gratu-
luję wam, bo to bardzo duże osią-
gnięcie! Ale mam nadzieję, że to 
dopiero początek waszej przygody 
z lataniem i służby dla ojczyzny... 
Właśnie otrzymałem pismo z Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej in-
formujące, że w Dęblinie została 
utworzona Szkoła Pilotów Woj-
skowych imieniem Orląt Lwow-
skich. Możecie się tam zgłosić i 
gwarantuję wam, że zostaniecie 
przyjęci z otwartymi rękami...
Jednym z młodych lotników, do 
których przemawiał Darażyński, 
był Stanisław Wrzos z Bystrego 
Potoka. Chłopak w tej chwili był 
szczęśliwy, bo udało mu się zre-
alizować swoje życiowe marze-
nie, które tłukło mu się po głowie 
od wczesnego dzieciństwa. Nigdy 
jednak, nawet w najśmielszych 
snach, nie wierzył, że będzie to 
możliwe.
Przed wojną lotnik był kimś w ro-
dzaju półboga. Latał po niebie, 
właściwie nie wiadomo na jakiej 
zasadzie. Wszyscy jednak wie-
dzieli, że trzeba było być synem 
kogoś naprawdę ważnego, aby 
nim zostać.
On, prosty wiejski chłopak, młody 
zadziorny góral, który ukończył 
zaledwie pięć klas szkoły podsta-
wowej – w Bystrym Potoku nie 
było szkoły siedmioklasowej, a 
ojca nie było stać, aby posłać go 
dalej do Żywca, czy do Soboty, 
gdzie trzeba było dyrektorowi dać 
ciele, aby zgodził się kogoś przy-
jąć – nie miał na to najmniejszych 
szans. Teraz jednak wojna wszyst-
ko zmieniła – przewróciła do góry 
nogami. Dostał swoją szansę od 
losu i postanowił ją wykorzystać:
Pierwszy zgłosił się na szkolenie 
szybowcowe w Bystrym Potoku, 
a teraz zdecydował, że pojedzie 
do Dęblina i zostanie lotnikiem 
wojskowym. Będzie latał praw-
dziwymi, wojskowymi, bojowymi 
samolotami i bronił polskiego 
nieba. Będzie robił to, co kocha i 
o czym marzył już wtedy, gdy jako 
mały chłopiec, wychowywał się w 
pobliżu lotniska; gdy biegał do-
okoła niego i w lesie poszukiwał 
zagubionych modeli samolotów. 
Zarówno wtedy, jak i teraz tylko 
życie lotnika wydawało mu się 
naprawdę piękne i warte zacho-
du. Chciał, jak ptaki, fruwać po 
niebie. Czuć tę niesamowitą na-
miastkę nieograniczonej, boskiej 
wolności, której tylko tam, w prze-
stworzach można zakosztować.
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Tutaj, w Hajnowie – po niemiecku 
zwanym Trotau – Darażyńskiemu 
i jego pilotom udało się obronić 
lotnisko i szkołę przed hitlerow-
cami, którzy przeszli do podzie-
mia i usiłowali niszczyć wszystko, 
co miało jakąś wartość, aby nie 
służyło tym, którzy ich pokonali; 
także przed szabrownikami oraz 
Czechami, którzy przylecieli i 
część, stojących w hangarach, 
gotowych do lotu maszyn, zabrali 
do siebie. Udało im się również 
odnaleźć i przytransportować na 
lotnisko, blisko trzysta, ukrytych 
przez Niemców w lesie, pięknych, 
nowych, pachnących jeszcze far-
bą , szybowców.
Nie było lekko. Młodzi uczestnicy 
kursu w dzień szkolili się, przecze-
sywali lasy i okolicę i sprowadzali 
na lotnisko odnalezione samoloty. 
W nocy  natomiast  z bronią w rę-
kach, na zmianę, trzymali warty, 
pilnując koszar, lotniska i maga-
zynów. Ale była to pestka w po-
równaniu do tego, co większość z 
nich przeżyła w ostatnich latach.
Nawet teraz, w tej szczęśliwej 
chwili, stojąc na płycie lotniska 
przed przedwojennym lotnikiem, 
Janem Darażyńskim, z licencją 
pilota szybowcowego trzeciej kla-
sy w kieszeni, Stanisław Wrzos nie 
mógł się pozbyć złych wspomnień.
Udało mu się cało wynieść głowę, 
ale wspomnienia pozostały i szły 
za nim codziennie krok w krok. 
Stały przy nim wieczorem, gdy 
kładł się spać; i rano, gdy wsta-
wał z łóżka. Budziły go w nocy i 
wyrywały z odrętwienia w czasie 
dnia. Kłuły w serce, jak wyrzuty 
sumienia, za zbrodnie, których nie 
popełnił, za winy, których nie po-
nosił; za to tylko, że był niemym, 
bezradnym świadkiem tamtych 
barbarzyńskich zdarzeń, którym 
nie tylko on, ale nikt inny na świe-
cie nie był w stanie się przeciw-
stawić. Za to, że był mężczyzną 
– takim samym, jak ci wynędznia-
li, ginący na każdym kroku, jak 
muchy, sowieccy żołnierze. Prze-
konani, że jako zwycięzcy, mają 
prawo do każdej kobiety, jak do 
wojennego łupu, która wpadła im 
w ręce na terytorium wroga.
Stanisław niewiele jeszcze w tych 
sprawach wiedział i nie miał po-
jęcia, że akt miłosny kobiety i 
mężczyzny – z natury rzeczy pięk-
ny i urzekający – może być tak od-
rażającym i bolesnym przeżyciem, 
iż trudno to sobie wyobrazić.
Najgorszy los spotykał te kobiety, 
które podpisały volkslistę, a Ro-
sjanie się o tym dowiedzieli.
W Szczepanowicach była jedna 
młoda Polka, volksdojczka, która 
nie uciekła na zachód ze swoimi 
gospodarzami. Żołnierze wywle-
kli ją na ulicę. Zdarli z niej ubra-
nie i zgwałcili zbiorowo – całą 
kompanią, skacząc jeden na dru-
giego, gdyż niektórzy nie mogli się 
doczekać na swoją kolej. W tym 
bezpardonowym akcie zemsty i 
rozkoszy uczestniczyła tylko szara 
żołnierska masa. Oficerowie trzy-
mali się na uboczu, ale pozwalali 
na to, bo była to egzekucja,  „roz-
strzelanie” – kara za bratanie się 
z wrogiem.
Stanisław nie wiedział, czy kobie-
cie udało się przeżyć ten gwałt, 
ale zdarzenie to wryło mu się w 
pamięć; i jak wyrzut sumienia, od 
tamtego czasu tkwiło w jego gło-
wie. Dręczyło go i dokuczało mu, 
i w żaden sposób nie potrafił wy-
rzucić go z pamięci.
Pamiętał również tą piętnasto-

letnią, złotowłosą, zniemczoną 
Czeszkę, sąsiadkę sołtysa, którą 
żołnierze zgwałcili i zmarła. I jej 
siedzącego bezradnie, na scho-
dach domu, płaczącego ojca, któ-
ry teraz w niczym już nie przypo-
minał tamtego butnego, zadowo-
lonego z życia, ufającego w swoje 
szczęście, przebiegłego mężczy-
zny, który zawsze wiedział, skąd 
wieje wiatr i ustawiał się tak, aby 
stale łapać go w żagle.
Stanisław niekiedy, przejeżdżając 
zaprzęgiem Modlicha obok ich 
domu, widywał ją na ulicy lub 
w ogródku, gdzie pielęgnowała 
kwiaty. Była tak piękna i niewin-
na, że nie mógł oderwać od niej 
oczu. Jej kędzierzawe, długie, 
pszeniczne włosy i płomienne, 
niebieskie oczy, wryły mu się w 
pamięć, bo nigdy dotychczas nie 
widział takiej piękności. W in-
nych okolicznościach, gdyby nie 
był tylko niewolnikiem, którego 
Modlich, czy jakiś esesman, w 
każdej chwili mógł zastrzelić bez 
mrugnięcia okiem, byłby się do 
nie zbliżył i zakochał na śmierć. 
Ale – na szczęście – pozostali tyl-
ko na etapie dalekiej, przyjaznej 
sympatii, która czasami, bez słów, 
wytwarza się pomiędzy kobietą i 
mężczyzną. Gdyby było inaczej, to 
na pewno pękło by mu serce, gdy 
widział ją leżącą w ogródku przed 
domem, w kwiatach, które pielę-
gnowała, nagą, pokrytą siniakami 
i krwią – zgwałconą i martwą.
Teraz jednak stał na lotnisku i 
musiał się otrząsnąć z tych naj-
gorszych, najmroczniejszych, wo-
jennych przeżyć, które spotkały 
go w Szczepankowicach i wgryzły 
mu się w pamięć na całe życie, bo 
był jeszcze bardzo młodym czło-
wiekiem i miał przed sobą przy-
szłość. Tak mu się przynajmniej 
wydawało. A przyszłość wymaga 
od człowieka, aby to, co było; ten 
przygniatający ponad miarę ludz-
ką psychikę, wojenny balast zła, 
pozostawić poza sobą. I jemu się 
udało. Parł do przodu. Patrzył w 
przyszłość i nie miał zamiaru co-
fać się.

Rozdział 6

Alojzy Wąsacz miał niewiele po-
nad dwadzieścia dwa lata, ale już 
teraz był dobrym gawędziarzem. 
Dar opowiadania podobno odzie-
dziczył po dziadku, bo jego ojciec 
wolał trzymać język za zębami. 
Tak było łatwiej i bezpieczniej, bo 
w czasie wojny i później niemiec-
kich, ukraińskich, i radzieckich 
szpiegów nigdzie nie brakowało; i 
każde pochopnie wypowiedziane 
słowo, mogło kosztować człowie-
ka życie.
Alojzy pamiętał Dąbrowę przed-
wojenną, gdy była ona wesołym, 
tętniącym życiem, wielokultu-
rowym miasteczkiem, w którym 
krzyżowały się drogi Polaków, 
Żydów i Ukraińców. Tutaj się 
urodził, wychował i - jak własną 
kieszeń – znał każdą uliczkę, każ-
dy dom, każde drzewo i kamień. 
Tutaj miał przyjaciół, ale więk-
szość z nich, niestety, już nie żyła.
Teraz, późnym, jesiennym popo-
łudniem roku 1947, przy butelce 
wina domowej roboty, siedział 
przy ognisku, za domem swo-
ich rodziców, w towarzystwie 
nowych kolegów – Stanisława 
Wrzosa i Jakuba Piwnicznego, i 
opowiadał im najnowsze dzieje 
Dąbrowy:
„Teraz to już pestka. Jest bez-

piecznie. Banderowcy po wysie-
dleniu sprzyjającej im, z dobrej 
woli lub ze strachu, ludności z 
ukraińskich wsi i rozbiciu przez 
wojsko ich głównych sił, straci-
li zęby. Kryją się po lasach, boją 
się i kąsają z ukrycia. Ale jeszcze 
niedawno tak nie było. Wydawało 
im się, że nikt ich nie powstrzy-
ma, że wbiją i wypalą nas wszyst-
kich, a na naszych zgliszczach, 
na grobie Polski, pochowanej 
na „wiki wikiw”, w usypanym z 
ziemi, poświęconym przez popa, 
rytualnym grobie, zatańczą swój 
diabelski, chocholi taniec. Plano-
wali na rynku Dąbrowy urządzić 
swój zwycięski jubel, podobny 
do tego, który kilka lat wcześniej, 
razem ze Szwabami, wysługując 
się im i podlizując, niektórzy z 
nich – jeszcze dosyć nieśmiało  
świętowali kosztem dąbrowskich 
Żydów.
Od tamtego czasu nabrali do-
świadczenia w tych sprawach. 
Na Wołyniu, we Lwowie i innych 
miejscach Wschodniej Polski 
udoskonalili swoje metody za-
dawania tortur. Nie chodziło im 
już o tylko fizyczne wymordo-
wanie - wybicie do korzenia od 
niemowlęcia do starca wszyst-
kich Lachów z Dąbrowy, bronią-
ce ich wojsko i milicjantów, ale 
chcieli jeszcze nacieszyć, urado-
wać swoje barbarzyńskie oczy i 
wilcze serca widokiem cierpień 
zadawanych swoim wrogom. 
Pragnęli, aby ich zwycięska uro-
czystość – ich parada, połączona 
z obcinaniem głów, nóg, piersi i 
genitaliów, wykłuwaniem oczu i 
paleniem żywcem, swoją „okaza-
łością” przerosła nawet najokrut-
niejszy czarci sabat. Wprawiła w 
niemy podziw i przerażenie nawet 
najgorszych diabłów z piekła ro-
dem.
Żeby tego dokonać niczego nie 
zaniedbali. Nie cofnęli się przed 
podstępem i zdradą. A mieli so-
juszników i szpiegów, także we-
wnątrz miasteczka. I takich ludzi 
na stanowiskach w wojewódz-
twie i powiecie, którzy służąc 
obcym mocarstwom, pilnowali, 
aby rebelia we wschodniej Pol-
sce trwała, jak najdłużej. Ludzie 
ci, najczęściej naturyzowani na-
prędce z Rosjan, Ukraińców i 
rosyjskich Żydów „Polacy”, zaj-
mujący najważniejsze stanowiska 
w Urzędzie Bezpieczeństwa, po-
ciągali za sznurki, wypuszczając 
na wolność, chwytanych po kilka 
razy i przekazywanych Urzędowi 
Bezpieczeństwa banderowskich 
striłciów. Starali się również, w 
odpowiednim momencie, wypro-
wadzić z Dąbrowy główne siły 
wojskowe, aby ułatwić jej zdoby-
cie ukraińskim nacjonalistom.”
Wąsacz walczył z nimi od same-
go początku i wiedział o czym 
mówi. Z jego opowiadania wy-
nikało, że banderowcy postawili 
sobie za punkt honoru zdobycie 
i ograbienie Dąbrowy. Zamierza-
li wyciąć w pień, wymordować i 
wypalić jego mieszkańców, bro-
niące je wojsko i milicję, aby na 
ich grobie, na ich kościach i krwi 
zbudować swoją własną, małą, 
zakierzońską stolicę. Wąsacz pa-
miętał czasy okupacji niemiec-
kiej, gdy ukraińscy nauczyciele 
uczyli swoich małych uczniów 
maszerować w kolumnie dwój-
kowej po ulicach Dąbrowy i 
śpiewać – wtedy wydawało się 
makabryczną – piosenkę „Smert 
Lachom! Smert!”  oraz pluć pol-

skim dzieciom na głowę.
Aby osiągnąć swój cel trzy razy 
zgromadzili dookoła Dąbrowy 
wielkie siły. I trzy razy, z upo-
rem i wściekłością, siłami wielu 
sotni, uderzali z zaskoczenia na 
ten, wydawało by się, skazany na 
zagładę, maleńki Zbaraż. Ale za 
każdym razem połamali sobie na 
nim zęby.
Miasteczko poniosło olbrzymie 
straty, przypieczętowane za każ-
dym razem nowymi mogiłami na 
cmentarzu, spalonymi domami 
i koszarami, ale odparło ataki. I 
pozostało niezdobyte, jak Termo-
pile, jako polskie centrum, dające 
schronienie ludziom, promieniu-
jące na całą wyludnioną i wypa-
lona okolicę.
Wąsacz, opowiadając o tym, dum-
nie potrząsał głową. I pokazywał 
im niemiecki karabin maszynowy, 
który – jak mówił – wraz ze swo-
im rówieśnikiem i przyjacielem, 
Leonem Zagończykiem, gołymi 
rękami, zdobył na banderowcach 
w wyniku brawurowej, śmiertel-
nie niebezpiecznej akcji, która dla 
nich obu łatwo mogła zakończyć 
się tragicznie.
Jesienią 1944 roku udało im się 
niepostrzeżenie podejść ćwiczą-
cy musztrę, w lesie, na polanie, 
nowo sformowaną sotnię z ukra-
ińskiej wsi Kreczna. Ogłuszyli 
wartownika i porwali dwa, sto-
jące w kozłach niemieckie kara-
biny. Ale Zagończyk, w czasie, 
gdy Wąsacz to opowiadał, już nie 
żył. Wpadł w zasadzkę i chociaż 
tanio nie sprzedał skóry, zginął z 
rąk banderowców– jak wielu prze 
nim i wielu po nim – na wiosnę 
1947 roku.
Teraz, pod koniec lata 1947 roku, 
gdy w wyniku operacji „Wisła” 
bandy zostały bardzo poważnie 
przetrzebione i pozbawione zaple-
cza, zagrożenie atakiem na miasto 
było już o wiele mniejsze, ale nie 
niemożliwe. W okolicznych la-
sach, naszpikowanych  bunkrami 
i schronami, magazynami broni 
i żywności, a nawet polowymi, 
podziemnymi szpitalami, nadal 
ukrywało się wielu, uzbrojonych 
po zęby, groźnych, gotowych na 
wszystko straceńców.
Stanisław, tęskniąc za rodziną, 
cieszył się, że jego bliscy – ro-
dzice, bracia i siostry, żyją w 
spokojnych terenach i raczej nie 
grozi im już żadne poważne nie-
bezpieczeństwo. Nie muszą każ-
dej nocy, tak jak tutejsi ludzie, 
drżeć z obawy, że o północy lub 
o bladym świcie, ktoś wedrze się 
do ich domu, ograbi z dobytku, 
poderżnie gardła, a resztę puści 
z dymem. Cieszył się również, że 
trafił tutaj dopiero teraz, po opera-
cji ‘Wisła”, gdy w okolicy pano-
wał już względny spokój, a bandy 
UPA straciły zęby i dominującą 
pozycję w terenie. Dzięki temu 
on i jego nowi przyjaciele mieli 
większe szanse na przeżycie.
Jednakże do normalności było 
jeszcze daleko. Rozbite i rozpro-
szone po lasach pozostałości ban-
derowskich sotni nadal szczerzyły 
zęby i zadawały śmiertelne ciosy 
- jeszcze płonęły domy, ginęli lu-
dzie, żołnierze i milicjanci – ale 
nie miały już tej siły, co dawniej.
Niektórzy z banderowców zaszy-
li się w głębokich lasach i pró-
bowali przeczekać do wybuchu 
następnej wojny pomiędzy kapi-
talistycznym Zachodem a komu-
nistycznym Związkiem Radziec-
kim. Wojny, która miała wszystko 

zmienić, a jej rychłe nadejście, z 
Zachodnich Niemiec, obiecywał 
im Stefan Bandera i jego krwawy 
watażka w południowo-wschod-
niej Polsce, Mirosław Onyszkie-
wicz. Inni z dokumentami zabi-
tych Polaków, uciekali do miast 
i na Ziemie Odzyskane, aby tam 
wmieszać się w tłum i udając pra-
wych obywateli, zajmować stano-
wiska w administracji rządowej, 
w urzędzie bezpieczeństwa, w 
wojsku i w milicji, i nadal robić 
tam krecią robotę.
Przez kilka następnych lat w Dą-
browie i w okolicy nie było spo-
koju. Trzeba było przeczesywać 
lasy, odnajdywać bunkry i wyj-
mować z nich, jak z saka, ukry-
wających się w nich, zarażonych 
nienawiścią banderowskich nie-
dobitków. Wyłuskiwać ich spo-
śród ludności cywilnej.
Stanisław Wrzos i Jakub Piwnicz-
ny, u boku komendanta Warszaw-
skiego, Wąsacza, Gruszowskiego, 
Kotowskiego, innych doświad-
czonych milicjantów i wojska, 
uczestniczyli jeszcze w wielu 
potyczkach i akcjach. Nabrali do-
świadczenia, poznali mentalność 
banderowskich rebeliantów; na-
uczyli się myśleć ich kategoriami 
i przewidywać ich ruchy. Dzięki 
temu udało im się przeżyć. Ale 
nie mieli spokojnego dnia, ani 
nocy, aż do chwili, gdy wyczy-
ścili teren i w okolicy zapanował 
względny spokój.
W tej najdoskonalszej ze wszyst-
kich nauczycielek życia - praw-
dziwej szkole przetrwania młody 
góral Wrzos szybko nauczył się 
wszystkiego, co jest potrzebne, 
aby stać się dobrym gliniarzem. 
W wieczorowej szkole uzupełnił 
również brakujące mu podstawo-
we wykształcenie. A ponieważ 
był także człowiekiem niezwy-
kle ambitnym i odważnym, który 
od siebie zawsze wymagał wię-
cej niż od innych, szybko zaczął 
wyróżniać się na tle pozostałych 
kolegów. Ponadto odkrył w sobie 
umiejętność rozmawiania z ludź-
mi i wzbudzania ich zaufania. To 
sprawiało, że przekazywali mu in-
formacje, o których komu innemu 
bali się powiedzieć. Dzięki temu, 
w pracy rozpoznawczej, szybko 
zaczął wyróżniać się na tle pozo-
stałych milicjantów.
Komendant Warszawski zauwa-
żył to i docenił. Szybko awanso-
wał go do stopnia kaprala i powie-
rzył zadanie operacyjnego rozpo-
znania terenu gminy Dąbrowa 
pod kątem zwalczania band UPA, 
z którego Wrzos znakomicie się 
wywiązał.

Przystojny, czterdziestoletni ofi-
cer z naszywkami podpułkownika 
na szarym mundurze, komendant 
Wincenty Grabowski wolnym 
krokiem przechadzał się pomię-
dzy siedzącymi w trzech rzędach, 
w sali wykładowej słuchaczami 
Szkoły Lotniczej w Dęlinie. Pa-
trzac na tych młodych, pełnych 
zapału chłopców, był zadowolo-
ny, bo udało mu się  w tak krót-
kim czasie  puścić w ruch tę małą 
fabrykę lotników, których armia 
i ojczyzna pilnie potrzebowały. 
Miał nadzieję, że zostanie to do-
cenione przez dowództwo armii 
i zapewni mu awans na stopień 
pułkownika.
Zadanie nie było proste. W trzy 
miesiące musiał zorganizować 
całą logistykę i wyselekcjonować 
spośród wielu kandydatów kom-
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panię słuchaczy nadających się 
na pilotów. Ludzi o nienagannym 
zdrowiu, wysokiej inteligencji i – 
co było najważniejsze – właści-
wym światopoglądzie i pochodze-
niu społecznym.
Władze w Warszawie nie chciały 
mieć w lotnictwie ludzi niepew-
nych. Dlatego pułkownik oso-
biście rozmawiał ze wszystkimi 
kandydatami. Przeglądał ankiety 
osobowe i zgromadzone na ich 
temat dokumenty z opracowań; i 
wspólnie z oficerem politycznym, 
podejmował decyzje kogo przy-
jąć, a kogo odrzucić.
- Witam was serdecznie w mu-
rach naszej szkoły. Mam nadzieję, 
że będzie się nam razem dobrze 
współpracować – mówił, zerka-
jąc co pewien czas w stronę okna, 
za którym wczesna, ciepła jesień 
ozłociła już liście, rosnących przy 
budynku wysokich dębów i brzóz. 
– Szczególnie cieszą mnie ci, któ-
rzy przyjechali do nas z Hajnowa 
i są już pilotami szybowcowymi 
trzeciej klasy. To zasadniczo uła-
twi i przyśpieszy ich przeszkolenie 
na wojskowych pilotów.
Stanisław poczuł na sobie wzrok 
komendanta i uśmiechnął się. 
Czuł się wyróżniony, bo podpuł-
kownik mówił o nim i jego czte-
rech kolegach, z którymi razem, 
dwa tygodnie wcześniej, towaro-
wymi wagonami, przyjechał do 
Dęblina i przecisnął się przez gę-
ste sito kwalifikacyjne.
- Bycie pilotem to zaszczyt i duże 
wyróżnienie dla każdego żołnie-
rza, ale także wielka odpowie-
dzialność! Mam nadzieję, że za-
wsze będziecie o tym pamiętali, 
kiedy już znajdziecie się w powie-
trzu, za sterami naszych pięknych, 
bojowych maszyn. Nasza nowa, 
ludowa ojczyzna daje wam szansę 
wybicia się i zdobycia prestiżowe-
go zawodu, o którym w przedwo-
jennej, burżuazyjnej Polsce więk-
szość z was, jeżeli nie wszyscy, nie 
mogłaby nawet marzyć.
Komendant był dobrym mówcą. 
Podkreślił to, co trzeba, bo pa-
miętał, że z tyłu, za jego plecami, 
obok dowódcy kompanii, por. Jóż-
wiaka, stoi politruk, kapitan Kul-
kowski, który w newralgicznych 
sprawach mógł więcej od samego 
komendanta.
Kulkowski pochodził z Kijowa. 
Przed wojną nazywał się Kulkow 
i służył w Czerwonej Armii, ale 
ponieważ dobrze znał język pol-
ski, na ściśle tajny rozkaż Stalina, 
został Kulkowskim ze Lwowa i 
dołączył do tworzonego w Związ-
ku Radzieckim Ludowego Woj-
ska Polskiego. Ale o tym, oprócz 
wysoko postawionego przedsta-
wiciela Armii Czerwonej w War-
szawie, któremu systematycznie 
składał raporty, nikt inny oficjal-
nie nie wiedział.
Komendant Grabowski był inte-
ligentnym człowiekiem i na tyle 
orientował się w sytuacji, aby 
wiedzieć, że politrukiem w szko-
le pilotów nie mógł zostać byle 
kto, a tylko człowiek sprawdzony 
– sercem i duszą oddany Związ-
kowi Radzieckiemu. Co do swojej 
roli i możliwości także nie miał 
złudzeń. Wiedział doskonale, że 
jest tylko człowiekiem od ciężkiej 
roboty, od wykonywania poleceń; 
rozkazów, które zapadały na gó-
rze, w Warszawie, a może nawet 
w samej Moskwie. Dlatego starał 
się być przewidywalny; robił co 
do niego należy i nie silił się na 
oryginalność.

Gdy skończył wszyscy słucha-
cze w duchu przyznali mu rację: 
Polska Ludowa dała im szansę 
na wybicie się, na rozwój. Gdyby 
nie wojna, większość z nich nie 
mogłaby nawet marzyć, że kiedyś 
uda im się zasiąść za sterami sa-
molotów wojskowych. Byli tylko 
synami małorolnych chłopów i 
robotników, i od świata przedwo-
jennych pilotów i oficerów dzieli-
ła ich prawdziwa przepaść.
Wrzos słuchał komendanta, przy-
znawał mu rację, ale jednocze-
śnie błądził oczami po, widocznej 
przez okno, płycie lotniska, na 
którym wygrzewały się w słońcu 
piękne, opływowe sylwetki my-
śliwców wojskowych z biało-czer-
wonymi szachownicami na skrzy-
dłach i ogonie. Próbował sobie 
wyobrazić, jak to będzie, gdy w 
jednej z nich wzbije się wysoko w 
powietrze i - jak sam Bóg - spoj-
rzy z góry na malejącą ziemię; na 
kretowiska dalekich miast, wijące 
się wstęgi wąziutkich dróg i poły-
skujących w blasku słońca rzek, 
na jeziora, na pocięte na równe 
kawałki rozległe pola, na nieregu-
larne, ciemne i dzikie lasy i bory.
W tej chwili był szczęśliwy, bo los 
się do niego uśmiechnął. Udało 
mu się zrealizować swoje dzie-
cięce marzenie. Miał w kieszeni 
licencję pilota szybowcowego 
trzeciej klasy i pewność, że nie-
długo zostanie prawdziwym, woj-
skowym lotnikiem. Wiedział, że 
tak będzie, choćby miał stanąć 
na głowie, nie spać i uczyć się w 
dzień i w nocy. Już teraz wyobra-
żał sobie szczęśliwe miny matki i 
ojca, braci i sióstr, gdy w mundu-
rze oficera lotnictwa przyjedzie 
na urlop do Bystrego Potoka. I 
te wszystkie, wpatrzone w niego, 
piękne, ogniste góralki o włosach 
splecionych w grube, sięgające 
pośladków, ciężkie warkocze, co 
to wystrojone jak lalki w ludowe, 
kolorowe stroje, po niedzielnej 
mszy, obnoszą się ze swoją urodą 
po całej okolicy.
Ale życie bywa brutalne. Krzyżuje 
ludzkie plany. Czasami pisze sce-
nariusze, które normalnie myślą-
cemu człowiekowi, nigdy by nie 
przyszły do głowy.
Rozdział 7
Dwa lata po przyjeździe do Dą-
browy, w chłodny, pochmurny 
wiosenny dzień, przed południem 
– gdy Wrzos korzystając z tego, 
że miał wolny dzień, wylegiwał 
się na żelaznej, skrzypiącej pry-
czy, czytając powieść „Ogniem i 
mieczem” Sienkiewicza – do jego 
kwatery, niespodziewanie, jak let-
nia burza, wpadł podekscytowany 
Jakub Piwniczny.
- Cześć bracie! Koniec byczenia 
się! Ubieraj się w mundur i chodź 
szybko do posterunku! Coś się 
szykuje... Z Przemyśla przyjechał 
komendant powiatowy Górny i 
Stary kazał cię wezwać.
- Ale o co im może chodzić?
- Nie mam pojęcia. Stary mi nie 
powiedział, tylko kazał cię szu-
kać. Dobrze, że tutaj siedzisz, bo 
już myślałem, że będę musiał bie-
gać za tobą po całej Dąbrowie.
- Dobra, zaczekaj chwilę. Prze-
myję twarz zimną wodą, wskaku-
ję w mundur i już idę.
Piwniczny zmienił się na korzyść 
w ostatnim czasie. Przytył, zmęż-
niał i nabrał jakiegoś dystansu do 
tego co robił. A poza tym w lip-
cu ożenił się i był jeszcze oszo-
łomiony z miłości i szczęścia. 
Do tej pory nie miał pojęcia, jak 

to się stało, że tutaj, w Bieszcza-
dach, daleko od rodzinnego domu 
w Kielcach, do którego przecież 
zamierzał wrócić, pośród zgliszcz 
wypalonych i już odbudowują-
cych się wiosek, znalazł kobietę 
swojego życia.
Stanisław trochę mu zazdrościł. 
Sam jednak jeszcze nie zamierzał 
się ustatkować, bo nie trafił na 
dziewczynę, która by mu kom-
pletnie zawróciła w głowie.
Warszawski z Górnym siedzieli w 
gabinecie komendanta przy stoli-
ku dla gości i pili kawę zbożową. 
Gdy Wrzos wszedł, zameldował 
się, obaj podnieśli się i przywitali 
go przyjaźnie, jak równego sobie.
- Słuchaj Staszek – zaczął War-
szawski - komendant powiatowy 
ma dla ciebie pewna propozycję. 
Jeżeli ją przyjmiesz, będziemy 
musieli się rozstać. Trochę mi 
szkoda, bo nie lubię tracić najlep-
szych ludzi, ale uważam, że nikt 
bardziej od ciebie nie nadaje się 
do tej roboty.
- Tak, to ważne i niebezpieczne 
zadanie – zaczął Górny - Komen-
dant Warszawski wypowiada się 
o tobie w samych superlatywach. 
Ja także od dawna śledzę uważnie 
wszystkie meldunki i widzę, że 
doskonale radzisz sobie z robo-
tą operacyjną w terenie. Umiesz 
rozmawiać z ludźmi i pozyskiwać 
informacje, a to w naszym fachu 
najważniejsze. W powiecie nie 
mam drugiego takiego milicjanta, 
który w ostatnim roku miałby na 
koncie tyle sukcesów, co ty. A to 
o czymś świadczy. Takich ludzi 
dzisiaj nam trzeba. Tutaj zrobi-
liście już porządek i jest spokój. 
Dlatego pójdziesz na inny, gorszy 
teren – do Bardowa.
Nie była to propozycja, na którą 
mógłby się zgodzić lub nie, tylko 
raczej, ubrana w kulturalne słowa, 
informacja o podjętej przez ko-
mendanta powiatowego decyzji.
- Tam nadal działa kilkuosobowa 
banda UPA, której przewodzi, 
pochodzący z Wilczych Dołów, 
człowiek o pseudonimie Kras. To 
bezwzględni zbrodniarze. Mordu-
ją i zastraszają ludzi. Mają dobrze 
zakonspirowanych pomocników i 
informatorów terenie. Nie siedzą 
w jednym miejscu. Stale się prze-
mieszczają po terenie Bardowa i 
sąsiednich gmin, dlatego trudno 
ich zlokalizować - ustalić, gdzie 
się ukrywają i zatrzymać. Ponie-
waż masz w tej robocie już odpo-
wiednie doświadczenie i wyniki 
– jesteś moim najlepszym pra-
cownikiem operacyjnym, chociaż 
pracujesz tylko na posterunku - 
ciebie wyznaczam do tego zada-
nia. Wierzę, że potrafisz sobie z 
tym poradzić i nie dasz się zabić.
Stanisław mile połechtany sło-
wami komendanta – chociaż wie-
dział, że nadstawiał karku i uczci-
wie na nie zasłużył – poczuł się 
wyróżniony. Zaczerwienił się jak 
nieśmiała panna i uśmiechnął pod 
ledwie rzucającym się w oczy, de-
likatnym jasnym wąsikiem.
Miał wyniki, bo szanował i cenił 
ludzi, z którymi współpracował. 
Ponadto zawsze wymagał od sie-
bie więcej niż od innych. Nigdy 
nie pracował na pół gwizdka. Za-
wsze odawał się robocie całym 
sercem, ale nie tracił przy tym 
zimnej krwi i trzeźwej oceny sy-
tuacji. Pod względem zdolności, 
które przydają się w pracy glinia-
rza ścigającego bezwzględnych, 
śmiertelnie niebezpiecznych lu-
dzi, był wyjątkowym człowie-

kiem. Przewyższał swoich kole-
gów o tyle, o ile pies myśliwski 
– posokowiec, wyposażony w 
niezwykle czuły węch, w lesie, 
podczas dochodzenia postrzał-
ka, góruje nad pozostałą czeredą 
psów, na co dzień używanych tyl-
ko do pilnowania gospodarstw.
- Dziękuję, panie komendancie, 
za uznanie. To miłe, gdy czło-
wiek dowiaduje się, że przełożeni 
doceniają jego robotę. Jeżeli pan 
uważa, że mogę się tam do czegoś 
przydać, to zgadzam się.
Wrzosowi spodobało się to nowe 
zadanie. W Dąbrowie, jak dla nie-
go, zrobiło się już trochę za spo-
kojnie, a on był młody, rozsadzała 
go energia; potrzebował i szukał 
nowych wyzwań. Nie należał 
bowiem do ludzi, których zado-
wala dostatnie, bezpieczne życie. 
Zawsze musiał mieć przed sobą 
jakiś cel – jakąś ideę, do której 
dążył i dla jej realizacji żył.
Dawniej takim celem było marze-
nie o lataniu. Wojskowe samoloty 
myśliwskie nadal śniły mu się po 
nocach. Ale siłą woli starał się od-
pędzić od siebie te piękne rojenia 
- sny, w których podrywał drążek 
i z ogarniającą całe ciało, słodką 
lekkością i radością pruł prze-
stworza, przedzierał się pomiędzy 
chmurami i kręcił beczki – bo, 
gdy się budził i wracał na ziemię, 
czuł ogarniający go przemożny 
smutek, podobny do tego, jaki od-
czuwa człowiek po stracie kogoś 
bardzo bliskiego.
Pomimo beznadziejności sytuacji, 
w której się znajdował, głęboko w 
swoim sercu nadal skrywał na-
dzieję, że może jeszcze kiedyś, 
za kilka, może kilkanaście lat uda 
mu się wrócić do tej dotychczas 
największej, towarzyszącej mu od 
wczesnego dzieciństwa, miłości 
swojego życia. Na razie jednak 
pogodził się z sytuacją i żył dniem 
dzisiejszym. A tym celem, który 
sobie wyznaczył i do którego dą-
żył, i który trzymał go przy życiu, 
była pogoń za, próbującymi się 
wtopić w otoczenie, faszystow-
skimi niedobitkami spod znaku 
tryzuba.  
Stanisław lubił śledzić ich i wy-
ciągać z leśnych bunkrów, w 
których poukrywali się, próbując 
przeczekać najgorszy czas; wy-
łuskiwać ich z tłumu, gdy często 
ze skradzionymi tożsamościami 
zamordowanych Polaków, z ich 
dowodami osobistymi, próbo-
wali przedrzeć się na zachód, na 
Ziemie Odzyskane lub do Za-
chodnich Niemiec, Angli, Stanów 
Zjednoczonychy i Kanady.
Tylko taka robota, taka służba da-
wała mu zadowolenie, bo utwier-
dzała go w przekonaniu, że robi 
coś dobrego i ważnego - że stoi po 
stronie sprawiedliwości i słusznej 
sprawy.
Dlatego propozycja „nie do od-
rzucenia”, złożona mu przez ko-
mendanta powiatowego, gdy się 
nad nią głębiej zastanowił, była 
mu na rękę. Przedłużała jego wal-
kę; jego osobiste wyzwanie, rzu-
cone ludziom z UPA. Pozwalała 
mu nadal stąpać po ostrzu brzy-
twy, z którego w każdej chwili 
mógł się ześliznąć i zjechać pro-
sto do grobu, na dwa metry pod 
ziemię.
Ale kapral Wrzos nie wyobra-
żał sobie takiej możliwości. Jak 
wszystkim młodym ludziom, wy-
dawało mu się, że jest nieśmier-
telny.
W Dąbrowie dobrze mu się żyło. 

Nic go jednak tutaj nie wiązało 
na tyle, aby nie mógł jej opuścić. 
W przeciwieństwie do Piwnicz-
nego - Piwniczny znalazł sobie 
tutaj swój Eden, swoje szczęście 
na ziemi. Poznał czarnobrewą 
piękną dziewczynę; zakochał się 
w jej dużych oczach i ciemnych, 
sięgających bioder, grubych jak 
ręka, kruczoczarnych warkoczach 
i ożenił się – on pozostał nadal 
wolny i żądny przygód. Dlatego 
w każdej chwili był gotów, spa-
kować swój wojskowy plecak, by 
stawić czoła nowym wyzwaniom.
Komendant Warszawski podszedł 
do ciężkiej, jak grzech śmiertel-
ny, metalowej szafy pancernej, 
otworzył skrzypiące metalicznie 
drzwi i wyjął z niej, z samego 
dołu, butelkę krzepkiego winiaku 
domowej roboty. Od dawna trzy-
mał go tam za szczególne okazje. 
Spojrzał na Górnego, a gdy tam-
ten skinął głową na znak aproba-
ty, powiedział:
- Zwykle nie pochwalam picia w 
robocie. Ale dzisiaj, przy takiej 
okazji, po kusztyczku nie zaszko-
dzi...
Rozlał alkohol do trzech niewiel-
kich kieliszków z przedwojenne-
go rżniętego szkła.
- No to za twoją szczęśliwą gwiaz-
dę, Stanisław! Żeby jeszcze długo 
świeciła nam na niebie!
Warszawski kochał swoich ludzi. 
Za każdym razem, gdy któryś z 
nich ginął w walce albo przepadł 
bez wieści – co najczęściej ozna-
czało, że został uprowadzony do 
lasu i po przesłuchaniu go przez 
wyszkoloną przez Niemców w 
Iwoniczu, ukraińską służbę bez-
pieczeństwa, gdy już był na wpół 
żywy, ale jeszcze na tyle świa-
domy, aby wiedział, gdzie jest i 
mógł odczuwać ból, stracony – 
pękało mu serce, bo nic już na to 
nie mógł poradzić.
- Polubiłem cię jak syna i szko-
da mi, że musisz odejść. Ale nie 
chcę cię zatrzymywać, bo wiem, 
że nikt lepiej od ciebie nie poradzi 
sobie z tym zadaniem.
- Dziękuję, panie komendancie! 
Cieszę się, że pan tak myśli. Zro-
bię, co będę mógł...
- No to jeszcze po jednym – wtrą-
cił się Górny - bo robi się tu cięż-
ko jak na stypie.
- Myślałem, że ożenimy cię z na-
szą piękną Jadzią z kuchni. Pomo-
żemy wybudować dom i będziesz 
musiał z nami zostać. Dziewczy-
na jest gorąca i wydawało mi się, 
że wpadłeś jej w oko... Ale nie 
zapominaj o nas i wracaj, gdy już 
w Bardowie pomożesz im zrobić 
porządek z tymi draniami.
Wrzos przypadł Warszawskiwe-
mu go gustu. Podobał mu się jego 
szczery charakter i odwaga oraz 
to, że chłopakowi najwidoczniej 
sprzyjało szczęście. Po pierwszej 
niefortunnej wpadce w ręce ban-
derowców, której o mały włos nie 
przepłacił głową, szybko okrzepł 
i nabrał doświadczenia. Teraz sta-
nowił twardy orzech do zgryzie-
nia. Warszawski nie chciał tracić 
najlepszego człowieka, spraw-
dzonego w wielu akcjach, na któ-
rym w każdej chwili mógł pole-
gać. Wrzos miał wyobraźnię. Na-
uczył się dobrze oceniać sytuację 
i podejmować szybkie i trafne 
decyzje. A jego, na pozór, niedba-
ła brawura, była zawsze dobrze 
przemyślana taktyką. Warszawski 
wiedział o tym od ataku bande-
rowców na Posterunek Milicji w 
Jaworowie, w jesieni 1947 roku.
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Nieprzyjaciel uderzył niespodzie-
wanie o czwartej nad ranem, siła-
mi wielokrotnie przewyższający-
mi załogę posterunku. Udało im 
się bezszelestnie unieszkodliwić 
jednego wartownika, ale drugi nie 
dał się zaskoczyć. Otworzył ogień 
i zaalarmował komendanta i po-
zostałych kolegów. Rozpoczęła 
się zażarta walka. Milicjanci nie 
mieli szans na samodzielną, długą 
obronę, ale udało im się nawiązać 
łączność i wezwać pomoc.
Z odsieczą z Dąbrowy, drogą 
przez Janówkę i Kamieniec, wy-
ruszyło trzydziestu milicjantów 
wraz z plutonem operacyjnym 
wojska stacjonującego w mia-
steczku. Musieli iść piechotą, bo 
odbudowane końcem lata mosty 
na Wstędze, kilka dni wcześniej 
zostały ponownie zniszczone. Od 
posterunku w Jaworowie dzieliło 
ich dwanaście kilometrów, więc 
mogli przybyć za późno. Aby 
temu zapobiec, Warszawski do-
datkowo wysłał, konno, doświad-
czonego milicjanta Gruszow-
skiego wraz z pięcioma ludźmi 
– więcej koni nie było - przez 
Rakowce i Kretów. Ich zadaniem 
było dotrzeć szybko na miejsce 
przez las i uderzyć na otaczają-
cych posterunek banderowców od 
strony Poręby, a tym samym spra-
wić wrażenie, że są otaczani du-
żymi siłami ze wszystkich stron, 
bo idący od Kamieńca żołnierze i 
milicjanci mieli oznajmiać swoje 
zbliżanie się, wypuszczanymi w 
niebo, co pewien czas, kilkoma 
seriami smugowych pocisków z 
karabinów maszynowych.
Gruszowski dotarł do Jaworowa 
na czas. Podzielił swój maleńki 
oddział na dwie trzyosobowe gru-
py i uderzył na osaczających po-
sterunek banderowców z dwóch 
stron. W akcji tej szczególną bra-
wurą i odwagą wyróżnił się, ob-
sługujący ciężki karabin maszy-
nowy, szeregowy Wrzos.
Zaskoczeni napastnicy stracili kil-
ku ludzi i przekonani, że otaczają 
ich duże siły, aby nie wpaść w ko-
cioł, z którego nie będzie wyjścia, 
porzucili pole walki i wycofali się 
potokami w stronę lasów dydow-
skich.
Tym sposobem załoga posterun-
ku w Jaworowie ocaliła głowy, a 
wieś nie została spalona i zrówna-
na z ziemią.
Komendant Warszawski nie miał 
ochoty tracić jednego ze swoich 
najlepszych ludzi. Nie chciał jed-
nak sprzeciwiać się Górnemu i 
próbować go zatrzymać, bo wie-
dział, że taki człowiek, jak kapral 
Wrzos nie zadowoli się rolą poste-
runkowego, a nawet komendanta 
posterunku i perspektywą spokoj-
nego, sennego życia w maleńkim, 
cichym miasteczku, jakim, po 
rozbiciu band UPA, znowu sta-
wała się Dąbrowa. Wiedział, że 
będzie stawiał przed sobą nowe 
wyzwania i z każdym rokiem piął 
się w górę. Dlatego nie chciał mu 
rzucać kłód pod nogi. Tym bar-
dziej, że sam nie wiązał swojej 
przyszłości z milicją.
Milicjantem został z przymusu, 
bo taka była potrzeba chwili. Ktoś 
musiał stanąć na czele, zorganizo-
wać obronę miasteczka i przeciw-
stawić się inwazji, przerzucanych 
ze wschodu na teren Bieszczad, 
Podkarpacia i Dąbrowy, żądnych 
krwi banderowskich sotni, do któ-
rych ochoczo przyłączyła się, za-
rażona nienawiścią do Polaków, 
spora część miejscowych Ukra-

ińców. A w Dąbrowie, w tamtym 
czasie, widocznie, nie było niko-
go, kto lepiej od niego nadawałby 
się do tej roli.
Ale teraz, gdy do Dąbrowy i w jej 
okolice powracał spokój, już nie-
długo zamierzał porzucić mundur, 
aby – tak jak przed wojną – zostać 
spokojnym urzędnikiem. Pragnął 
poświęcić więcej czasu rodzinie, 
którą udało mu się ocalić przed 
zagładą  - to uważał za swoje naj-
większe osiągnięcie – i zacząć 
wreszcie normalnie żyć, z dala od 
dyscypliny wojskowej, alarmów, 
szczęku broni, pogoni za prze-
stępcami i rozkazów z góry, które 
trzeba wykonywać bez szemrania.
Po tylu latach bezsennych nocy, 
nieustającego strachu o życie lu-
dzi, za których czuł się odpowie-
dzialny – a których wielu, pomi-
mo że robił, co mógł, nie udało 
mu się uchronić – miał ochotę 
wreszcie odpocząć.
Odpocząć od wojny, od wspo-
mnień i tych makabrycznych 
obrazów, wracających do niego 
niemal każdej nocy w snach, bę-
dących owocem ludzkiego zacie-
trzewienia, zrodzonej w sercach 
nienawiści i głupoty, w które sam 
– gdyby tego wszystkiego nie wi-
dział na własne oczy – nigdy nie 
potrafiłby do końca uwierzyć.
Najbardziej jednak gnębiły go nie 
te obrazy – popalonych i opusto-
szałych wsi, z których nikomu 
niepotrzebna wojenna pożoga 
wymiotła zarówno Polaków, jak 
i Ukraińców, z tym jakoś potra-
fił się uporać, lecz zdrada tych, 
których nie tak dawno uważał za 
przyjaciół.
Jednym z nich był dąbrowski ad-
wokat, mający za żonę córkę popa 
z Gwiazdowa, który - szykując się 
do przejęcia władzy – od początku 
wojny, potajemnie, współpraco-
wał z niemieckim okupantem i z 
UPA, a na światło dzienne wyszło 
to dopiero wtedy, gdy, obawiając 
się wpadki, uciekł do lasu. Czy, 
jak ta młoda nauczycielka, pracu-
jąca przed wojną w polskiej szko-
le, późniejsza kochanka dowódcy 
jednej z sotni,  która w czasie nie-
mieckiej okupacji uczyła swoich 
ukraińskich uczniów, z balkonu, 
pluć na głowy ich polskich rówie-
śników i dwójkami wyprowadza-
ła ich na rynek Dąbrowy, aby tam, 
pod ochroną ukraińskiej milicji, 
publicznie śpiewały piosenkę 
„Smert Lacham, smert!”

Na początku października 1945 
roku, miesiąc czasu po przyjeź-
dzie do Dęblina, gdzie pilotów 
szybowcowych z Hajnowa przy-
jęto z otwartymi rękami, już po 
odbyciu przez nich pierwszych 
lotów ćwiczebnych szkoleniowymi 
samolotami z instruktorem, które-
goś dnia, po obiedzie, do kwate-
ry, którą Wrzos zajmował wraz z 
dziesięcioma innymi słuchaczami 
szkoły, wszedł dowódca plutonu, 
chorąży Jedynak.
Na jego widok starszy sali, jak 
rażony piorunem, poderwał się 
z żelaznej pryczy,  gardłowym 
wrzaskiem postawił wszystkich na 
baczność i zameldował:
- Panie chorąży, starszy sali, sze-
regowy Jawniak melduje pierw-
szą drużynę czwartego plutonu w 
czasie wolnym!
Jedynak niedbale, jakby odpędzał 
się od natrętnej muchy, oddał ho-
nor.
- Dziękuję. Dajcie spocznij! Niech 

ludzie spokojnie odpoczną po 
obiedzie... – zawiesił głos i przez 
chwilę rozglądał się dookoła, a 
gdy dojrzał człowieka, którego 
szukał, dodał: - Wrzos, ubieraj się 
w mundur wyjściowy i przychodź 
do mnie. Za dwadzieścia minut, 
obaj, mamy się zameldować w ga-
binecie kapitana Kulikowskiego.
Jedynak wiedział o co chodzi, bo 
od kilku dni, po koszarach, po-
między kadrą zawodową, krążyły 
pogłoski, że będą wywalać z lot-
nictwa, na zbity pysk, ludzi uzna-
nych za wrogów Polski Ludowej. 
Nie miał jednak pojęcia, co mogło 
spowodować, że ten, pochodzący 
z ubogiej, chłopskiej rodziny mło-
dy, zadziorny góral został uznany 
za element wywrotowy. Podejrze-
wał, ze musi to być coś bardzo 
poważnego, bo z powodu jakieś 
błahostki nikt nie pozbywałby się 
człowieka, który już odbył pierw-
sze loty i – jak powiadał instruk-
tor Gołębiowski – zapowiadał się 
na świetnego pilota.
Politruk Kulikowski siedział za 
ogromnym biurkiem w swoim 
przytulnym gabinecie, usytuowa-
nym na drugim piętrze budynku 
sztabu i przez sekretariat sąsia-
dującym z gabinetem dowódcy 
szkoły. Drobnymi łykami, dla 
wzmocnienia, popijał ze szklan-
ki, zaprawioną rumem, gorącą 
herbatę i przeglądał prasę – pol-
ską i radziecką, którą codziennie 
dostarczano mu do kancelarii. 
Był zmęczony i niewyspany, bo 
dopiero nad ranem, gdy już świ-
tało, wrócił do koszar od kochan-
ki. Pomimo to, gdy tylko przypo-
mniał sobie jej mleczne, jędrne 
ciało i to, co ta trzydziestoletnia, 
w pełni dojrzała kobieta potrafiła 
nim robić, czuł, że wraca mu moc 
w lędźwiach, bolą go jądra i ma 
ochotę rzucić wszystko, aby po-
biec do niej natychmiast, jak do 
pożaru. Gdyby chciał mógł sobie 
na to pozwolić, bo z nikim nie mu-
siał się liczyć. Był przecież tutaj 
szarą eminencją. Czuwał i kiero-
wał wszystkim z tylnego siedze-
nia. Bez jego akceptacji dowódca 
szkoły – który doskonale zdawał 
sobie z tego sprawę – nie miał 
prawa nawet głośno pierdnąć, bo 
natychmiast odbiło by mu się to 
poważną czkawką.
Kulikowski – pomimo, że Rosja-
nin – trzymał się w ryzach, bo nie 
był złym człowiekiem i zdawał 
sobie sprawę, że jest tylko trybi-
kiem w olbrzymiej, komunistycz-
nej, stalinowskiej maszynie. Robił 
tylko to, co do niego należało i 
bez potrzeby nie wysuwał się na 
pierwszy plan. Podobała mu się 
rola, która odgrywał i spokojne, 
przyjemne, wygodne życie, w tym 
wyzwolonym przez Armię Czer-
woną, zniszczonym przez wojnę, 
ale pięknym kraju.
Uważał, że po latach ciężkiej 
służby i tułaczki po świecie, nale-
ży mu się odrobina luksusu, przy-
jemności – jakaś rekompensata 
za rodzinę, której nigdy nie miał, 
bo wychowywał się w sierocińcu; 
i za to wszystko, co oddał, służąc 
wiernie, przez dwadzieścia lat 
partii i ojczyźnie.
Z wygodnego fotela w jego gabi-
necie, przez szerokie okno rozcią-
gał się przyjemny dla oka widok 
na plac apelowy i budynki koszar, 
przed którymi rosło kilka rzucają-
cych się w oczy, starych akacji. Ta 
wojskowa, prawie surrealistyczna 
panorama przypominała mu Ki-
jów i Matuszkę Rosiję z czasów 

jego młodości.
Ktoś zapukał do drzwi. Politruk 
uniósł głowę, poprawił mundur i 
wyprostował się na krześle.
- Proszę!
Drzwi uchyliły się i ukazała się w 
nich zgrabna, młoda sekretarka 
komendanta szkoły w doskonale 
skrojonym mundurze sierżanta 
lotnictwa.
- Towarzyszu kapitanie, przyszli 
żołnierze, których polecił towa-
rzysz wezwać.
- Dobrze! Niech wchodzą po kolei 
z dowódcami plutonów.
Kapitan był kobieciarzem, dlate-
go nie mógł się powstrzymać i na 
chwilę zawiesił wzrok na mocno 
opiętym przez spódniczkę tyłku 
dziewczyny i wyłaniających się 
spod niej gołych kolanach. Pra-
wie zapomniał, że na tą godzinę 
zaplanował rozmowy ze słucha-
czami szkoły lotniczej, uznanymi – 
w myśl nowych wytycznych, które 
przyszły z Warszawy – za wrogów 
Polski Ludowej. Ludzi tych nale-
żało bezzwłocznie usunąć z lotnic-
twa, bo w przyszłości mogli oka-
zać się wybrakowanym ogniwem 
komunistycznego państwa.
Po wyjściu sekretarki wysunął 
szufladę biurka i wyjął z niej kilka 
teczek personalnych kandydatów 
na oficerów lotnictwa. Chwilę 
później usłyszał trzask obcasów 
dowódcy plutonu, Jedynaka, któ-
ry wprowadził pierwszego wroga.
Politruk uniósł głowę, spojrzał 
na przybyłych, po czym otworzył 
właściwe akta i wyjął z nich an-
kietę, którą każdy lotnik i aplikant 
lotnictwa musiał osobiście wy-
pełnić. Chwilę trwał w zadumie, 
jakby ociągał się z tym, co musiał 
zrobić, a następnie powiedział:
- Panie Wrzos, przykra sprawa, 
ale nie może pan zostać lotnikiem 
wojskowym. Musimy pana skre-
ślić z listy słuchaczy, bo ma pan 
rodzinę na Zachodzie. Według 
nowych przepisów nikt, kto ma 
krewnych w kapitalistycznym kra-
ju, nie może być lotnikiem, bo w 
razie czego ucieknie za granicę i 
tyle będziemy go widzieli...
Wrzos przez chwilę nie mógł uwie-
rzyć w to, co słyszał. Nigdy, nawet 
w najgorszych snach, nie przyszło 
mu do głowy, że za sprawą siostry 
matki i jej męża – Walerii i Hen-
ryka Rybków, krewnych z dalekiej 
Kanady, zostanie wydalony z lot-
nictwa.
- Panie kapitanie! – próbował się 
ratować – gdzie i po co miałbym 
uciekać? Ja nawet ich nie znam! 
Nigdy ich nie widziałem! Wiem 
tylko od matki, że wyjechali, z bie-
dy, za pracą, za chlebem dawno 
temu, ale nie utrzymują żadnych 
kontaktów z rodziną w Polsce. Po 
co miałbym do nich uciekać.
Stanisław był zamroczony, jakby 
ktoś zdzielił go porządnie po gło-
wie. W duchu wyrzucał sobie, że 
niepotrzebnie wpisał tych krew-
nych do swojej ankiety osobo-
wej. Może, gdyby tego nie zrobił, 
nikt by się o nich nie dowiedział 
i mógłby spokojnie latać. A tak, 
przez własną głupotę, przez – 
wpojoną przez rodziców - uczci-
wość i prawdomówność, zaprze-
paścił swoją szansę.
- Przykro mi, ale nic na to nie 
mogę poradzić. Takie są przepisy 
i my musimy się ich trzymać!
Politruk zamknął teczkę, dając do 
zrozumienia, że decyzja zapadła 
gdzieś wyżej, poza nim, i wszel-
ka dyskusja nie ma sensu. Ale w 
duchu było mu żal tego, dobrze 

zapowiadającego się, młodego 
lotnika, który posiadał już licen-
cję pilota szybowcowego trzeciej 
klasy. Nie miał jednak zamiaru 
wychylać się i kwestionować roz-
kazów, które swoje źródło miały 
w samej Moskwie. To byłby po-
ważny błąd, który kiedyś mógłby 
zachwiać jego karierą. Dlatego 
nie zamierzał ryzykować i robić 
żadnych wyjątków.
- Teraz proszę wracać do koszar. 
Od dzisiaj jest pan żołnierzem 
służby zasadniczej. Jutro kadry 
przygotują rozkaz i przeniesiemy 
pana do innej jednostki, gdzieś 
bliżej domu.
Stojący obok Wrzosa chor. Jedy-
nak czuł, że na czole wzbierają 
mu się krople potu, ale powstrzy-
mał się przed ich otarciem, bo bał 
się, że jeżeli się ruszy, to straci 
panowanie nad nerwami; wy-
buchnie i zrobi lub powie coś nie-
rozważnego. Nie popierał takich 
drakońskich, komunistycznych 
metod i czuł, że wzbiera w nim 
wewnętrzny bunt.
„To jakaś paranoja! Wyrzuca-
ją świetnie zapowiadających się 
chłopaków tylko za to, że mają 
jakichś pociotków za granicą” – 
myślał. Nie miał jednak na tyle 
dużych jaj, aby zaryzykować swo-
ją przyszłość i powiedzieć to gło-
śno. Zresztą co by to dało? Byłby 
to tylko akt desperacji i głupoty, 
na który on, człowiek doświad-
czony przez życie, nie mógł sobie 
pozwolić. Ale było mu żal tego 
durnego, prawdomównego mło-
kosa, bo zdążył go już polubić, 
który za swoją pierwszą lekcje 
prawdziwego komunizmu musiał 
słono zapłacić. Miał nadzieję, że 
nie złamie mu to kręgosłupa, że 
jakoś sobie z tą sytuacją poradzi 
i wyciągnie z niej naukę. A na 
drugi raz – jeżeli jeszcze trafi mu 
się jakaś szansa - będzie już wie-
dział, że teraz są takie czasy, że 
nawet człowiek zupełnie uczciwy 
i niewinny, musi się wszystkiego 
obawiać i stosować się do zasa-
dy: „Nie mów za dużo o sobie i 
nie przyznawaj się do niczego, co 
nie zostało ci udowodnione”.
Wrzos był zdruzgotany tym, co się 
stało. Ale nie miał wyjścia, musiał 
pogodzić się z sytuacją. Pomyślał 
jednak, nie po raz pierwszy zresz-
tą, że ten nowy, powojenny świat, 
który przynieśli ze sobą Rosjanie, 
podobnie jak poprzedni – hitle-
rowski, nie ma nic wspólnego ze 
sprawiedliwością, chociaż się na 
nią ciągle powołuje.
Może również dlatego, właśnie w 
tej chwili, przypomniał sobie, że 
w Szczepanowicach, które przed 
ekspansją niemiecką, należały do 
Czech, tylko jeden gospodarz po-
chodzenia czeskiego nie podpisał 
volkslisty. Dlatego wszyscy podej-
rzewali, że w jakiś sposób współ-
pracuje z Rosjanami i przekazuje 
im informacje. Spodziewali się, 
że po wyzwoleniu, jako jedyny 
sprawiedliwy, zostanie za swoja 
postawę jakoś wynagrodzony. Ale 
stało się inaczej. W nagrodę – tyl-
ko jego z całej wsi –  Sowieci po-
stawili pod ścianą i rozstrzelali. 
Nikt nie wiedział dlaczego tak się 
stało. Może po prostu chłop miał 
wyjątkowego pecha albo radziec-
cy komuniści  nie lubili takich, 
którzy mieli własne zdanie. Może 
podejrzewali, ze skoro opierał się 
poprzedniej władzy, to nowa także 
mu się nie spodoba.

C.D.N
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 Moje serce zaczyna żywiej bić, a 
oczy nabierają większego blasku 
jak u młodego człowieka na wspo-
mnienie pierwszej miłości ilekroć 
wypowiadam lub słyszę słowo Wo-
łyń. Tam urodziłem się w kwietniu 
1932 roku z woli Boga i moich 
rodziców Jana i Antoniny zd. Pod-
górskiej. Na Wołyniu spędziłem 
najpiękniejsze dziecięce lata i 
zmuszony zostałem do opuszcze-
nia tego pięknej krainy razem z ro-
dzicami i innymi ludźmi mając lat 
13. Krajobraz moich rodzinnych 
stron zachwycał jej mieszkańców 
i gości. Krajobraz był urozmaico-
ny to wznoszącymi się wzgórzami 
kredowymi, to rozciągającymi się 
dolinami, które dekorowały róż-
norodne gęste lasy z drzewami o 
wysmukłych konarach. Drzewa 
dębowe i bukowe o niebotycznych 
wierzchołkach, ukraszone liśćmi 
o różnych barwach i kształtach, 
zwłaszcza jesienią. W tym prze-
ogromnym bogactwie natury żyły 
zwierzęta niby w raju,  znajdując 
tam pożywienie i schronienie. W 
przeważającej większości ziemia 
na Wołyniu nie była zła, może nie 
tak doskonała jak na Podolu, ale 
można było z niej wyżyć. Najlep-
sze ziemie należały do ludności 
ukraińskiej i czeskiej, niekiedy 
niemieckiej. Tam gdzie były gor-
sze gleby, wiadomo mieszkali Po-
lacy. Ludność Wołynia była bardzo 
zróżnicowana.
 Przeważającą część stanowili 
Ukraińcy, Polacy, Żydzi, Czesi, w 
mniejszym stopniu Niemcy, Rosja-
nie i narodowość romska. Pomimo 
takiej różnorodności narodowej i 
religijnej, życie toczyło się na ogół 
bez większych konfliktów. Ow-

szem zdarzały się drobne awantury 
we własnych środowiskach, ale o 
bójkach na tle narodowościowych 
nikt nie słyszał. Kontakty między-
ludzkie były poprawne i bardzo 
serdeczne. O każdej porze dnia i 
nocy każdy mógł przyjść do każde-
go bez zapowiedzi i czuć się jak u 
siebie i być ugoszczonym. Jest u 
mnie ta właśnie tęsknota za tą at-
mosferą, w ogóle za warunkami w 
jakich się żyło, za tym co się prze-
żywało, że przeżywało się jakoś 
tak bardzo głęboko, inaczej. Poza 
tym był wielki patriotyzm. O tym 
jacy byli  ludzie decydowała jed-
nak w dużym stopniu nasza histo-
ria i tradycje kultywowane przez 
naszych przodków i rodziców. Po-
mimo różnorodności religijnej 
wszyscy obchodzili święta zgodnie 
z obrzędami własnych religii. Było 
sporo małżeństw mieszanych, 
zwłaszcza polsko - ukraińskich. 
Narodowości żyjące wtedy razem 
z nami w Polsce, mieli takie same 
prawa jak Polacy. Często obcokra-
jowców traktowano nawet lepiej 
niż Polaków, by mogli odczuć pol-
ską uprzejmość i tolerancję. Wielka 
część ziem ukraińskich wchodziła 
w skład Rosji carskiej, a później 
Związku Sowieckiego. Ukraińcy 
mieszkający po polskiej stronie 
granicy, mogli uczyć się swojego 
języka, również polskiego języka 
jako polscy obywatele. Posiadali 
swoje stowarzyszenie tzw. „ridną 
chatę” (dom rodzinny) w której 
mogli pielęgnować swoje zwycza-
je i kulturę narodową. Nikt im w 
tym nie przeszkadzał. Mieszkający 
na Wołyniu Czesi także mieli swoje 
prawa np. mogli odbywać służbę 
wojskową we własnym kraju. Car 

sprowadził na Wołyń Czechów tyl-
ko dlatego, że byli dobrymi rolni-
kami, by przekazywali swoją wie-
dzę rolniczą miejscowej ludności. 
Mieli też obowiązek przyjmowania 
wiary prawosławnej, co zapewne 
w 1943 roku uchroniło Czechów 
przed nacjonalistycznym barba-
rzyństwem. Przyszły takie czasy, 
że cena ziemi wołyńskiej znacznie 
się obniżyła. Ukazem carskim zie-
mi tej nie mogli kupować Polacy 
wyznania rzymskokatolickiego. 
Sytuację tę wykorzystali właśnie 
Czesi, podając się za husytów i 
baptystów, osiedlali się na naszej 
ziemi. Kupowali najlepsze ziemie, 
rozwijali wzorowe gospodarstwa, 
budowali domy o odrębnej archi-
tekturze, przeważnie murowane, 
otoczone dużymi sadami. W daw-
nych granicach Wołynia po pierw-
szej wojnie światowej mieszkało 
ponad 30 tysięcy Czechów w 638 
wioskach. Piękna ziemia wołyńska 
pokryta była gęstą siecią różnego 
rodzaju dróg; dróg bitych było jed-

nak niewiele. Car rosyjski nie dbał 
o drogi, dlatego komunikacja, 
zwłaszcza na wiosnę i jesienią do 
przyjemnych nie należała. Wiosen-
ne roztopy powodowały ogromne 
rozlewiska, błotniste drogi były 
całkowicie nieprzejezdne. W mo-
ich rodzinnych stronach w daw-
nym powiecie krzemienieckim, w 
pagórkowatej okolicy , w której 
leży Krzemieniec i Szumsk, cią-
gnie się ze wschodu na zachód na 
długości ok. 100 kilometrów i sze-
rokości 10-15, pas wydm piaszczy-
stych, moczarów i lasów. Pas ten 
nieurodzajnością ziem odróżnia się 
zasadniczo od położonych na połu-
dniu od niego urodzajnych okolic 
Szumska i Zasławia oraz na północ 
od niego, okolic Dubna i Ostroga. 
Od zachodu granicę tego pasa sta-
nowi dolina Ikwy. Wzgórza w tym 
pasie, przeważnie zalesione, sięga-
ją wysokości 324 metrów n.p.m.  
Wśród nich ciągną się szerokie ba-
gna, częściowo zalesione, częścio-
wo zajęte przez łąki. Niesamowite 

wrażenie robią jeziora, które oto-
czone wzgórzami stanowią jakby 
dna dawnych jezior polodowco-
wych. Tę ciekawą okolicę przecina 
w połowie rzeka Wilja wijąca się 
między Szumskiem a Ostrogiem. 
Odwadniają ją po polskiej stronie 
rzeki Kotuńka i Świteńka, płynące 
do Wilji oraz rzeka Jałowica, do-
pływ Ikwy. Rzeka Wilja długości 
77 kilometrów stanowi lewy do-
pływ Horynia, przepływa przez 
Szumsk i mój rodzinny Suraż. Do 
Horynia uchodzi w pobliskim 
Ostrogu, mając swoje źródło we 
wsi  Gołogóry, 8 kilometrów na po-
łudniowy wschód od Krzemieńca. 
Rodzinny Suraż leży około 5 kilo-
metrów na północ od Szumska w 
którym była siedziba gminy. 
Szumsk, niewielkie 5 tysięczne 
miasteczko, przed wojną było za-
mieszkane głównie przez ludność 
żydowską, która została wymordo-
wana przez Ukraińców i Niemców 
w 1942 roku podczas likwidacji 
getta. Szumsk jest jednym z naj-

Moje Kresy – Tadeusz Ufa cz.1
Eugeniusz Szewczuk

/ Mapa okolic Szumska i Suraża 1938 rok

/ Tadeusz Ufa
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starszych miast Wołynia. Posiadał 
w średnich wiekach gród z drew-
nianym zamkiem, który w XIII 
wieku był siedzibą książąt na 
Szumsku. Zburzony podczas na-
jazdu Tatarów został w XVI wieku 
odbudowany w stylu renesanso-
wym przez rodzinę Jeło – Maliń-
skich. Potem właścicielem zamku 
był Michał Radziwiłł – Rybeńku, 
koniuszy litewski, hetman wielki 
koronny, ojciec Karola – Panie Ko-
chanku. Obaj zjeżdżali tutaj często 
dla łowów, które odbywały się w 
ogromnych lasach szumskich. 
Lasy stanowiły 50 % powierzchni 
gruntu gminy białokrynickej i 
szumskiej obejmując obszar blisko 
24 tysięcy hektarów. Przeważał tu 
las dębowo – grabowy, zresztą nie 
brakowało tu lasu mieszanego zło-
żonego z dębu, grabu, sosny, jesio-
nu, brzozy i olchy. Las szumski 
ograniczony miejscowościami  Su-
raż, Waśkowce, Malinów , Kąty, 
Iserna, Huta Ruska i Andruszówka, 
zdał się być dobrem ogólnym, da-
jącym wszystkim wiele korzyści. 
Ludziom pracę w tartaku w Mali-
nowie, drewno na opał i dla bu-
downictwa, pożywienie w postaci 
jagód, grzybów i miodu, zwierzę-
tom schronienie. Niestety także 
schronienie ukrywającym się tu 
banderowcom i sowieckiej party-
zantce w czasie ostatniej wojny. W 
drugiej połowie XVII wieku w wy-
niku najazdu Kozaków na Wołyń, 
zginęło wiele szlachty i magnatów. 
Po 1831 roku część majątku szlach-
ty polskiej została skonfiskowana 
przez rząd carski za czynny udział 
w Powstaniu Listopadowym. Dal-
sza konfiskata majątku nastąpiła po 
upadku  Powstania Styczniowego 
w 1863 roku. Konfiskowano dobra 
klasztorne i kościelne. Zamknięto 
Liceum Krzemienieckie – kuźnię 
kultury na Kresach Wschodnich. 
Część majątków przeszła na skarb 
państwa drogą przymusowego wy-
kupu. Ukazem carskim z 
21.08.1931 roku wszystkie szkoły 

na Wołyniu, w tym Liceum Krze-
mienieckie, zostały zamknięte. Ru-
chomy majątek tego Liceum wy-
wieziono do rosyjskiego 
uniwersytetu  w Kijowie. Kościół 
przy Liceum zamieniono na cer-
kiew. Rozkazem Wodza Naczelne-
go Józefa Piłsudskiego nr 162 i 163 
z dnia 27 maja 1920 roku reakty-
wowano Liceum Krzemienieckie. 
Liceum to dysponowało 35.000 – 
hektarowym majątkiem leśnym i 
2800 – hektarowym majątkiem rol-
nym. Las szumski stał się powtór-
nie własnością Liceum Krzemie-
nieckiego. Suraż terytorialnie był 
wsią porozrzucaną po wzgórzach, 
nad zbiornikiem wodnym utworzo-
nym przez rzekę Wilję, w sąsiedz-
twie lasów szumskich ciągnących 
się ku północy. Za lasem i wsią 
Kuty, zwanej u nas często Kąty, 
ciągnęły się już Wzgórza Krzemie-
nieckie. Rozdzieloną na kilka czę-
ści wieś, główną linię podziału sta-
nowiła Wilja. Rzeka wpływała do 
ogromnego stawu, który za łąkami 
i pastwiskami wsi Onyszkowce do-
cierał do gościńca biegnącego z 
Szumska w kierunki wsi Chodaki i 
Zinki. My mieszkaliśmy na tzw. 
Dolinie ( z ukr. Dołyna) przy dro-
dze idącej przez las z Suraża do 
Iserny. Ta cześć wsi ciągnęła się w 
kierunku północnym na lewo od 
głównego skrzyżowania z drogą 
bitą przy stawie. Tato zbudował 
dom jakieś 500 metrów od tego 
skrzyżowania. Dolina tworzyła 
dość ciekawy jar przez który płynął  
niewielki potok, wpadający do 
Wilji. Dwieście metrów od środka 
jaru, nieco w kierunku północno 
zachodnim wznosiły się pagórki z 
pokładami kredowymi, za nimi 
gęstniał las. Od północy i zachodu 
zaczynały się lasy szumskie. Pozo-
stałe części wsi Suraż stanowiły: 
Zarzecze  – przez które biegła dro-
ga w kierunku na Andruszówkę, 
Główna, Za Wodą. Rodzice mojej 
mamy, Franciszek i Marcelina 
Podgórscy mieszkali w części wsi 

zwanej Za Wodą, przy wąskiej 
uliczce wykopanej w pokładzie 
kredy. Wiejska dróżka była dość 
wąska tak, że dwa przejeżdżające 
obok siebie wozy nie miały prawa 
się minąć. Nawet studnia wykopa-
na pokładzie kredy nie musiała 
mieć kręgów, woda w niej była 
krystalicznie czysta. Potomkowie 
rodziny Podgórskich prawdopo-
dobnie nie pochodzili z Wołynia, 
lecz z innej części Rzeczypospoli-
tej, bowiem w przeszłości kupili 
ziemię i tutaj osiedli. Zapewne po-
dobał się im krajobraz, pagórkowa-
te tereny zasobne w kredę oraz inne 
minerały. Gdyby młode państwo 
polskie (po 123 latach niewoli) 
miało większe możliwości finanso-
we, można byłoby tu wybudować 
olbrzymie zakłady cementowo- 
wapiennicze. W pobliżu nie brako-
wało innych surowców, bowiem 
już w czasach panoszenia się caratu 
istniały tu huty żelaza, które korzy-
stały z rudy darniowej powstającej 
na torfowiskach i podmokłych te-
renach, wydobywanej tu jako skała 
osadowa w postaci limonitu. Na 
naszym terenie dość powszechna, 
w celu uzyskania żelaza, przetapia-
na była już od bardzo dawna. Sto-
sowana też była w budownictwie z 
racji swych właściwości wentyla-
cyjnych. Ruda darniowa stanowiła 
naturalny piorunochron średnio-
wiecznych budynków, wykorzy-
stywano ją także w fundamentach 
domów. Z dawien dawna za szum-
skim lasem w Isernej (dzisiaj Ku-
tianka) warsztaty odlewnicze zaj-
mowały  się odlewaniem z metalu 
gotowych wyrobów. Początkowo 
wieś nosiła nazwę Gisernia w któ-
rej ludwisarze odlewali z brązu i ze 
spiżu kościelne dzwony. Suraż to 
dawne dobra Ostrogskich, które w 
XVIII wieku Anna z Ostrogskich 
Chodkiewiczowa zapisała wraz z 
kilkunastoma okolicznymi wsiami 
Jezuitom w Ostrogu. Od głównego  
skrzyżowania we wsi gościniec 
obok stawu prowadził w kierunku 

południowym pokonując 2 mosty 
na Wilji. Pomiędzy mostami z le-
wej strony drogi stał magazyn zbo-
żowy wojskowej aprowizacji. Był 
to piętrowy, drewniany budynek 
zbudowany w 1922 roku dla po-
trzeb wojska. Aprowizacja wojsko-
wa polegała na gromadzeniu środ-
ków żywnościowych na wypadek 
wojny, w naszym przypadku maga-
zynowanie zboża. W przypadku 
wybuchu wojny dostarczała wyży-
wienie wojsku i ludności cywilnej 
w ilości zapewniającej wytrzyma-
łość biologiczną, czyli tak by nie 
umrzeć z głodu. Uchwałą Rady 
Ministrów z dnia 11.XI.1918 roku 
została powołana do życia przy 
Ministerstwie Aprowizacji – Straż 
Graniczna. Jej pierwszym dowód-
cą był płk Adolf Małyszko. W na-
szej wsi po prawej stronie drogi ja-
dąc w stronę Szumska stacjonował 
w koszarach batalion Wojska Pol-
skiego Ochrony Pogranicza. Ułani 
ze strażnicy pilnowali granicy Rze-
czypospolitej, która przebiegała 
opodal domu mojej babci. Z okien 
jej domu widoczny był zaorany pas 
pola. Kilka razy w ciągu dnia so-
wieccy pogranicznicy bronowali 
ten pas ziemi niczyjej przy pomocy 
trzech koni. Jedni bronili dostępu 
do granicy zbiegom ze Związku 
Sowieckiego - głównie Ukraińców, 
nasi pilnowali przemytników prze-
dostających się na nasze tereny, 
sprzedających chodliwe towary po 
spekulacyjnych cenach. Nie pa-
miętam by na granicy były zasieki, 
stały jedynie olbrzymie słupy gra-
niczne z godłem Polski. Podziwia-
łem zawsze naszych ułanów prze-
jeżdżających przez wieś na swych 
wysokich i zadbanych koniach, 
budzących także zachwyt miejsco-
wych panien. Wojsko miało wy-
śmienite warunki bytowania w na-
szej wsi. Ogromny areał łąk i 
pastwisk służył zwierzętom do wy-
pasu i treningu, także do zaopatrze-
nia w siano. Wszystkie budynki i 
stajnie 17 września 1939 rok na-

tychmiast spalili ruscy, gdy tylko 
weszli do Suraża. Za drugim mo-
stem na Wilji przy stawie stał młyn 
wodny. Zbudowany za carskich 
czasów zatrudniał 12 młynarzy i 
pracował na trzy zmiany niemal 
przez cały Boży rok ( z małymi po-
stojami z powodu niskiego pozio-
mu wody w Wilji i zbiorniku Su-
raż). Czas ten wykorzystywano na 
przeglądy i ewentualnie drobne 
naprawy urządzeń młynarskich. 
Był to młyn na wskroś nowoczesny 
jak na tamte czasy i największy 
jako młyn wodny w całym powie-
cie krzemienieckim. Był własno-
ścią zakonników z Ławry Pocza-
jowskiej, własności nadanej przez 
cara. W XVIII wieku monaster 
przyjął unię i do 1833 był admini-
strowany przez zakon bazylianów. 
W konsekwencji rozbiorów Rze-
czypospolitej Poczajów znalazł 
się w 1795 roku w granicach Impe-
rium Rosyjskiego. W 1833 roku, z 
powodu poparcia bazylianów 
dla powstania listopadowego, 
klasztor został im skonfiskowany 
przez władze rosyjskie i odda-
ny Rosyjskiemu Kościołowi Pra-
wosławnemu. Od tego momentu 
jest on męską wspólnotą tego wy-
znania. Mnisi prawosławni usunęli 
z wyposażenia monasterskich cer-
kwi elementy pochodzenia łaciń-
skiego. Po odzyskaniu niepodle-
głości przez Polskę monaster 
znalazł się w jurysdykcji Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła Prawo-
sławnego i był jego największym 
sanktuarium i ośrodkiem piel-
grzymkowym. Honorowy tytuł 
przełożonego Ławry Poczajow-
skiej przysługiwał metropolicie 
warszawskiemu i całej Polski. W 
1939 roku, gdy wschodnie woje-
wództwa II Rzeczypospolitej zo-
stały zajęte przez Sowietów, mona-
ster ponownie przyjął 
zwierzchnictwo Rosyjskiego Ko-
ścioła Prawosławnego. Funkcjono-
wał przez cały okres II wojny świa-
towej. Nie został również nigdy 
zamknięty w czasie powojennej 
przynależności do Związku So-
wieckiego, chociaż mnisi byli - 
zwłaszcza w latach sześćdziesią-
tych  XX wieku - poddawani 
szykanom i stracili cały majątek 
klasztorny. Mnisi stracili majątek i 
młyn w Surażu, a budowla stoi w 
tym samym miejscu do dnia dzi-
siejszego. Jednym z kwalifikowa-
nych młynarzy przed wojną tam 
pracujących był szwagier mego 
taty Jan Podgórski, najstarszy z 
braci. Wujek był wyróżniającym 
się pracownikiem, w dzisiejszych 
czasach można by rzec – specjali-
stą, bowiem gdy pod koniec wojny 
Sowieci wszystkich brali do woj-
ska, jego pozostawili. Był niezbęd-
ny do obsługi młyna w Szumsku. 
Młyn w Surażu już nie pracował, 
bowiem Ukraińcy zrobili w nim 
porządek, wymontowali z niego 
cześć urządzeń, próbowano go na-
wet podpalić. 
Cdn.

Osoby pragnące coś więcej do-
wiedzieć się życiu na Kresach, 
proszone są o kontakt ze mną tel. 
607 565 427 lub e-mail pilotgie-
nek@wp.pl

/ Matka Tadeusza - Antonina Ufa zd.Podgórska / Ojciec Tadeusza - Jan Ufa
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Zasmyki były największą polską 
kolonią w okolicy, a nie jest wy-
kluczone, że nawet w całym ko-
welskim powiecie. Otaczało je 
kilka wsi, a mianowicie; od za-
chodu i południowego zachodu 
przylegała do Zasmyk wieś i ko-
lonia Piórkowicze oraz częścio-
wo wieś i kolonia Gruszówka .od 
wschodu Rokitnica, Stefanówka i 
nieco dalej Peresieka. Od półno-
cy wzdłuż granic naszej wsi roz-
ciągały się :Rokitnica, Białaszów 
i Stanisławówka, od północnego 
zachodu-Janówka. Długość Za-
smyk przekraczała pięć kilome-
trów i to miejscami dość gęstej 
zabudowy. Ze wszystkich prawie 
stron otoczone były Zasmyki la-
sami. W ten sposób miejscowość 
nasza sprawiała wrażenie przy-
tulnej, cichej, osłoniętej naokoło 
jakby wieńcem, linią zielonych 
ścian. Wieś ciągnęła się linią fa-
listą z zachodu na wschód. Droga 
wiejska zaczynała się jako odga-
łęzienie od traktu prowadzącego 
od strony Piórkowicz w kierunku 
Lubitowa i Kowla. Biegła zabu-
dowana obustronnie aż do samej 
Rokitnicy. W połowie mniej wię-
cej długości, tuż za zabudowa-
niami Bolesława Brudka, łączyła 
się z traktem kupiczowskim i za-
taczała głęboki meander wprost 
na północ, by po mniej więcej 
dwustu do trzystu metrach, w po-
bliżu nowej szkoły, zboczyć lekko 
w stronę północno-wschodnią, a 
przed kościołem prawie pod ką-
tem prostym znów skierować się 
na wschód. Później, po trzystu 
do czterystu metrów falistą linią, 
to nieco wznosząc się w rejonie 
Gissyngów i Rowińskich, to opa-
dając nieznacznie za Bolesławem 
Piatkiem, biegła niemal prosto aż 
do Rokitnicy. Tuż przy granicy z 
tą wsią znajdowały się ostatnie 
zabudowania Zasmyk, należą-
ce do Adama Piątka. Doskonała 
ścieżka, ba -droga prawie- wio-
dła z Janówki i Stanisławówki 
do Zasmyckiego kościoła. Była 

tak szeroka, że w razie potrzeby 
nawet furmanki, a w zimie sa-
nie, mogły tamtędy z powodze-
niem przejeżdżać. Zabudowania 
zasmyckie od strony zachodniej 
t .j. od Piórkowicz, rozpoczynał 
do Gosiów .Następne zabudowa-
nia należały do Stanisława Ma-
riańskiego.( Tak po latach opisał 
swoją rodzinną wieś Leon Karło-
wicz- Mariański) Na Nowy Rok 
do Zasmyk ściągnął „Jastrząb” 
( Por. Władysław Czermiński- 
red). Uznał, że UPA jeszcze raz 
może próbować szczęścia i po-
dejmie kolejna próbę wyrżnięcia 
Zasmyk. Nowy Rok minął jednak 
spokojnie i wszystko wróciło „do 
normy”.  

Wspomina:  Monika Śladewska, 
mieszkanka Zasmyk. Oddział 
„Jastrzębia” po grudniowym ata-
ku UPA  na Radomle i Janówkę, 
wiele czasu poświęcił na przecze-
sywanie okolicy w poszukiwaniu 
oddziałów ukraińskich. Ostatecz-
nie uznano, że teren jest czysty i 
w miarę bezpieczny. Tymczasem 
4 stycznia 1944 roku wojska 1 
Frontu Ukraińskiego Armii Czer-
wonej przekroczyły dawną grani-
cę ZSRR z Polską w rejonie Ro-
kitna. W tej sytuacji dowództwo 
Okręgu AK Wołyń zdecydowało 
się przystąpić do realizacji planu 
„Burza” na Wołyniu.           15 
stycznia 1944 roku pułkownik 
„Luboń”- Kazimierz Bąbiński, 
dowódca okręgu AK Wołyń, wy-
dał rozkaz: koncentracji sił AK 
(dla inspektoratów AK, Kowel i 
Łuck)  w zachodniej części Wo-
łynia. 

Olgierd Kowalski, ps. „ Czar-
ny” OP. „ Łuna”: Od 16- stego 
stycznia 1944 r do miejscowo-
ści opanowanych przez oddziały 
partyzanckie zaczęła z Kowla 
napływać młodzież, żołnierze 
oddziałów konspiracyjnych. Na 
bazie skoncentrowanych tu od-
działów partyzanckich formo-
wano 27 Wołyńską Dywizję Pie-

choty. Z Kowla przez Zieloną, 
Radomle, Janówkę do Zasmyk, 
szły grupy młodych ludzi będą-
cych od dawna w konspiracji, 
jak również świeżo zwerbowani, 
pragnący wstąpić do tworzącego 
się polskiego wojska. Oczywi-
ście z Zasmyk kierowano tych 
ludzi do Kupiczowa i Suszyba-
by, bo właśnie tam formowano 
nowe oddziały, odtwarzającej się 
dywizji wołyńskiej.  Jan Jaku-
biak ps. „Klin”  OP „Gzymsa” 
(por. Franciszka Pukackiego ): 
Pamiętnym dniem w moim życiu 
partyzanckim był dzień 16. 01. 
1944 r.  W tym dniu na polanie 
przy wsi Suszybaba, w zimowy 
słoneczny i mroźny dzień, stanął 
na białym śniegu Ołtarz Polowy. 
Na przeciw w czworoboku 300 
nowych partyzantów, gotowych 
do złożenia przysięgi wojskowej. 
Wypowiadane słowa przysięgi 
wojskowej ścisnęły za gardło, a 
łzy z oczu popłynęły przy śpie-
waniu Mazurka Dąbrowskiego: 
„Jeszcze Polska nie zginęła....” 
Tego hymnu, którego nie można 
nam było śpiewać przez ostatnich 
kilka lat. Wyzwoliło się we mnie, 
tak wielkie uczucie radości, że do 
dziś nie sposób tego zapomnieć.

Tam przebywał, również  Leon 
Karłowicz ps. „Rydz” z OP ( 
skrót- Oddział Partyzancki – 
red) „Jastrzębia”, co odnotował 
w swoim notatniku: Był wte-
dy mroźny, słoneczny ranek 19 
stycznia 1944roku. Słońce świe-
ciło blado, zawieszone nisko nad 
chatami Suszybaby, śnieg chrzę-
ścił pod butami, kiedy pełniąc 
wartę, przechadzałem się tam i z 
powrotem wzdłuż jednego z bar-
dziej okazałych budynków, w któ-
rym mieścił się nasz sztab. Mróz 
chwytał za policzki, szczypał w 
uszy, dobierał się do palców nóg. 
Postukiwałem co chwila czubem 
lewego buta o pietę prawego i na 
odwrót, usiłując tym sposobem 
nie dopuścić do przemrożenia 
stóp. Wszystko to, naturalnie, nie 

psuło dobrego samopoczucia, ja-
kie towarzyszyło nam wszystkim 
podczas postoju w tej dużej po-
ukraińskiej wsi, gdzie nie dawno 
dokonała się nie jedna polska 
tragedia. (…)  Banderowcy nie 
byli prawie widoczni od czasów 
Janówki: przycichli i widocznie z 
rzadkimi minami spoglądali z da-
leka na nasze rosnące wciąż za-
stępy. (…) Ale pogotowie bojowe 
należało utrzymywać nieustan-
nie, z karabinami więc nie rozsta-
waliśmy się ani na chwilę. Tym-
czasem w Zasmykach zaczynał 
się zwykły dzień, a była to środa. 

Wspomina  Henryk Bartoszew-
ski ps. ”Chrzan” – OP „Sokoła” ( 
por. Michała Fijałki) : Pamiętam 
ten dzień bo mam na imię Hen-
ryk, a to moje imieniny  i kończył 
mi się urlop zdrowotny. Kilku 
kolegów i koleżanek z Janówki i 
Stanisławówki poszło do Zasmyk 
do kościoła, do spowiedzi, po-
tem poszedłem jeszcze do szewca 
pana Hertera z Radowicz. Robił 
mi nowe buty, prawdziwe woj-
skowe, saperki, z których bardzo 
się cieszyłem. Szewc dotrzymał 
słowa, buty czekały gotowe na 
właściciela. Pan Herter wiedział, 
że kończy mi się urlop i odchodzę 
do oddziału. Kiedy tak szliśmy 
do tego szewca naraz zaczęła się 
strzelanina, słychać było strzały 
z broni maszynowej i kilka wy-
buchów pocisków artyleryjskich. 
Każdy stanął jak wryty, zapytując 
co to jest?

Wystawione czujki przez sa-
moobronę Zasmyk od strony 
Rokietnicy zostały zaskoczone 
przez Niemców w sile kompa-
nii. Partyzanci polscy widząc 
tak blisko Niemców bez namy-
słu ostrzelali zbliżających się 
napastników.. Odpowiedzią  był 
huraganowy ogień atakujących. 
Tych kilku żołnierzy samoobro-
ny w popłochu zaczęło wycofy-
wać się, pod osłoną budynków, w 
głąb wioski. Mimo, że zebrał się 

cały oddział  dowodzony przez 
ppor. Henryka Nadratowskiego 
, „Znicza”  został zmuszony do 
wycofania się i zajęcia stanowisk 
obronnych w zachodniej części 
wsi. Niemcy tuż po wejściu w 
pierwsze zabudowania zaczęli je 
podpalać, ścigając ogniem szyb-
kosztrzelnej armatki ustępują-
cych obrońców.

Rodzina Mariańskich: Wszyscy 
od świtu krzątali się przy normal-
nych zajęciach gospodarskich. 
Dzień wstał pogodny, słoneczny, 
na niebie ani jednej chmurki. Ale 
mróz trzymał i śnieg pokrywał 
pola równym białym całunem. 
Cicho było wokół, bezwietrznie, 
spokojnie, jak za dawnych do-
brych czasów. W naszym domu, 
pełnym uciekinierów ( ….) co-
dzienne zajęcia unormowały się 
już i nawet nie czuło się począt-
kowego tłoku, ciasnoty, kłopo-
tów z przygotowywaniem dla 
wszystkich posiłków. . (…) Nagle 
od strony wsi zaterkotał karabin 
maszynowy. Raz, drugi, trzeci. I 
znów, i znów! Za chwilę rozległy 
się strzały o wiele głośniejsze, 
jakby karabin maszynowy połą-
czono z jakimś wzmacniaczem 
dźwięków. Starsi chwycili co kto 
miał pod ręką, narzucili na sie-
bie cieplejszą odzież, bo mróz 
trzymał i wybiegli na dwór. Całe 
Zasmyki grzmiały łoskotem kara-
binów, a odgłosy wystrzałów zda-
wały się dochodzić niemal spoza 
budynków naszych sąsiadów. Nie 
było co zwlekać. W centrum wsi 
toczyła się jakaś niezwykła bitwa. 
Wiązać pościel, chwytać coś do 
jedzenia, ładować wszystko na 
sanie i w nogi! Kobiety zaczęły 
krzątać się gorączkowo, a nasz 
ojciec pobiegł zakładać Siwą do 
sań.(…) –Jedziemy w lityński 
las! – zadecydował nasz tata. ( 
…) Wypoczęta Siwa ruszyła kłu-
sem. Starsi domownicy biegli za 
saniami, dzieciom tylko główki 
wystawały z poduch i pierzyn, w 
które zagłębiły się po uszy. Cała 

„NIESTETY, NAM STRZELAĆ NIE KAZANO„ 
ATAK NIEMCÓW NA ZASMYKI 
Bogusław Szarwiło
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okolica napełniona była echem 
gęstych serii karabinów maszy-
nowych, automatów i tego, co 
strzelało tak przeraźliwie głośno. 
W jednostajny łoskot wplątywały 
się dźwięki ręcznych karabinów, 
jak gdyby akompaniując tamtej 
złowrogiej orkiestrze, niosącej 
krew i śmierć. Kiedy cała rodzina 
wraz ze wszystkimi domownikami 
zatrzymała się na skraju Lityń-
skiego lasu na wysokości zachod-
niego krańca  kolonii Piórkowi-
cze, z tej odległości można było 
ocenić, że ta strzelanina dobiega 
ze środka wsi i nie posuwa się ani 
w jedną, ani w drugą stronę. A 
więc toczy się regularna bitwa!   

Janina Wójcik: Zasmyki niespo-
dziewanie zostały zaatakowane 
przez regularny oddział niemiec-
ki. Nie wykluczone, że na skutek 
ukraińskiego donosu. Być może 
UPA chciała zlikwidować ośrodek 
polskiej samoobrony niemieckimi 
rękami. Niemcy zaatakowali nie-
spodziewanie, bo od strony Lubi-
towa. Babcia jak zwykle w takich 
momentach zaprzęgła konie do 
wozu, wypuściła krowy, kazała 
nam wrzucić na wóz, co każdy 
miał pod ręką i ruszyliśmy do 
ucieczki, w przeciwnym kierunku 
z którego uderzyli Niemcy.  

M. Śladewska : W domu u bab-
ci na łóżkach spały tylko ona 
i najmłodsze dzieci. Pozostali 
nocowali na podłodze, na któ-
rej rozkładano snopki słomy. 19 
stycznia 1944 r. Zasmyki zostały 
podstępnie zaatakowane przez 
hitlerowców. Niemcy doskonale 
zdawali sobie sprawę, że nasza 
wieś stanowi partyzancką bazę 
i postanowili ją zniszczyć. Ze 
wschodu zbliżał się bardzo szyb-
ko front i Niemcy chcieli oczyścić 
swoje zaplecze. 19 stycznia 1944 
r. , gdy Zasmyki jeszcze spały, 
Niemcy nagle je zaatakowali. 
Ich ogień był tak huraganowy, 
że oddział „Znicza”, który trzy-
mał wartę na rogatkach , musiał 
się wycofać na drugi koniec wsi. 
Od niemieckich kul zapalających 
zaczęły się palić słomiane strze-
chy, którymi były pokryte niemal 
wszystkie budynki. We wsi wybu-
chła panika. Okrzyk :”Niemcy”! 
i „Uciekać na Kupiczów”! - po-
derwał wszystkich. Powstał har-
mider trudny do opisania. Prze-
rażeni ludzie zaczęli wypuszczać 
bydło i świnie z obór i chlewów, 
uwalniać psy z łańcuchów. Część 
zasmyczan zdołała zaprząc konie 
do wozów i ruszyć do Kupiczowa. 
Większość jednak w bezładnym 
chaosie uciekała na piechotę 
przez pola do Gruszówki. My je-
chaliśmy wozem konnym, którym 
powoził mój brat. Zanim wóz ru-
szył, babcia dosłownie wrzucała 
dzieci na wóz. Po drodze zabra-
liśmy księdza Żukowskiego i cięż-
ko rannego Józefa Malinowskie-
go, leżącego w pomieszczeniach 
szkoły. Jego dziecko, które spało 
u nas, leżało już na wozie.   

Janina Gruszka – Raczyńska 

przebywająca w polowym szpita-
lu przy rannych rodzicach:  Boże, 
ile ja znowu przeżyłam, było to 
następne piekło. Niemieckie sa-
moloty nadleciały nad wioskę, 
pociski rozrywały się na podwó-
rzu, nasze konie spłoszone ucie-
kły, zostaliśmy bez transportu, 
sami, słabi, bezbronni.(…) . Ucie-
kamy w kierunku Kupiczowa. Za-
smyki płoną, strzały, wybuchy, 
samoloty krążą nad naszymi gło-
wami, panika, przerażenie wśród 
ludzi, istne piekło. Z wielkim tru-
dem docieramy do Kupiczowa. 
Tam odnaleźli nas bracia mojego 
szwagra i zabrali do siebie.  

Feliks Budzisz mieszkający w 
tym czasie w Zasmykach: Ucie-
kałem 12 km do Kupiczowa sam 
(miał wówczas ok. 10 lat), bo 
reszta rodziny została. Zaprzę-
gałem konie gdy serie rkm do-
sięgły podwórza. Konie spłoszo-
ne zatrzymały się w krzakach, a 
ja uciekłem. Bolek Winiewski z 
samoobrony powstrzymał Niem-
ców dzisięciostrzałówką. W tym 
czasie moja dzielna babcia wy-
prowadziła konie z wozem z krze-
wów, załadowała co można było 
zabrać i z resztą domowników do-
jechała do Kupiczowa. Rozszala-
ła się panika i ludzie w popłochu 
miotali się nie wiedząc gdzie i 
jak uciekać. Niewielki patrol sa-
moobrony który pierwszy podjął 
walkę, nie był w stanie zatrzymać 
prących do przodu Niemców. Siła 
ogniowa regularnej armii, była 
przytłaczająca wobec skromnego 
uzbrojenia obrońców. Samoobro-
na cofała się jednak do czasu, w 
połowie wsi jednak zatrzymano 
napastników na dłużej.  Niem-
cy widząc uciekające wozy do 
Kupiczowa  podjęli ich ostrzał 
artyleryjski, sadzili zapewne, że 
to umykają tabory partyzantów. 
Obrońcy zostali zepchnięci do 
zachodniej części wioski, a na-
leży tu przypomnieć, że długość 
wioski przekraczała pięć kilome-
trów. Odgłosy walki słychać było 
zapewne dość daleko, szczegól-
nie artylerię i ciężkie karabiny 
maszynowe. 

L. Karłowicz : Jeszcze nie ukoń-
czyłem swojej służby wartowni-
czej, gdy nagle za lasem, w kie-
runku Zasmyk, rozległy się strza-
ły: najpierw karabinowe, potem 
przerażająco głośnie, których 
nie potrafiłem zidentyfikować. 
Nigdy dotąd nie miałem okazji 
słyszeć podobnych odgłosów. Ro-
biły okropne wrażenie. Strzelano 
seriami, znacznie jednak wolniej 
niż karabinów maszynowych, ale 
bez porównania donośniej, nie-
pokojąco groźnie. Nawet wśród 
obytych z wojskiem zdania były 
podzielone: jedni utrzymywali, 
że to działka szybkostrzelne, dru-
dzy nazywali je wukaemami, czyli 
wielkokalibrowymi karabinami 
maszynowymi. (…) W Suszybabie 
powstał nieopisany ruch. Żołnie-
rze powybiegali ze swoich kwater, 
wyszli też oficerowie i podoficero-
wie. Wysłano natychmiast patrol 

w kierunku trwającej, a nwet 
wzmagającej się kanonady.(…) 
Ogłoszono alarm. Po paru minu-
tach wojsko gotowe do wymarszu 
i walki stało w pełnym rynsztun-
ku bojowym przed kwaterami i 
czekało tylko rozkazu. Oficero-
wie zniknęli w siedzibie sztabu 
i prawdopodobnie rozpoczęli 
burzliwą naradę nad wyjątkowo 
trudną decyzją: co robić? (…) 
Niespodziewanie wrócił wysłany 
na zwiad patrol. Przyniósł wiado-
mość, że do Zasmyk od strony Ro-
kitnicy wtargnęli najprawdopo-
dobniej Niemcy i palą wieś.(…) 
Wiadomość ta poruszyła do głębi 
całą Suszybabę. Chłopcy rwali 
się do walki. Nie była to bowiem 
pierwsza potyczka lepsza potycz-
ka. Wszakże w pacyfikowanej wsi 
przebywali wszyscy nasi najbliż-
si: rodzice, rodzeństwo, krewni, 
należało więc jak najśpieszniej 
wyruszyć im na pomoc. Bronić od 
zagłady. (…) Lecz najwidoczniej 
wśród oficerów zdania na ten te-
mat były podzielone i ostatecznie 
musieli wziąć górę przeciwnicy 
przedwczesnego wdawania się w 
generalną rozprawę z Niemcami, 
bo wkrótce nadszedł rozkaz po-
wrotu do kwater, nie odwołujący 
jednak stanu pogotowia. (…) Nie 
ma co ukrywać, że chłopcy czuli 
się srodze zawiedzeni.

Bogumił Szarwiło ps. „Dąb”- 
samoobrona Janówki: Szedłem 
z narączkiem drewna do domu, 
kiedy usłyszałem terkotanie cięż-
kiego karabinu maszynowego. 
Zatrzymałem się by zorientować 
się skąd to dochodzi, wtedy do 
następnych serii dołączyły się 
liczne wystrzały karabinowe. Nie 
miałem już wątpliwości, kanona-
da dochodziła z Zasmyk. Pierw-
sza myśl, Ukraińcy zaatakowali 
! Wpadłem do domu łapiąc za 
karabin i woreczek z nabojami. 
Wybiegłem z domu kierując się ku 
centrum Janówki. Po drodze spo-
tkałem Cześka Lenkowskiego, też 
z bronią, później dołączył jesz-
cze do nas Gienek Kurzydłowski. 
Gdy byliśmy w okolicy domu Ta-
deusza  Paszkowskiego, naszego 
dowódcy, ps. ”Jawor”, zebrała 
się  tu już spora grupa zdener-
wowanych i przekrzykujących się 
chłopaków. Słychać było: bul-
bowcy są w Zasmykach!   

Bonifacy Sakowicz ps. „Sło-
necznik” –samoobrona Janówki: 
My z całym naszym oddziałem, 
liczącym wtedy trzydzieści sześć 
osób, staliśmy bezradnie i słucha-
li odgłosów walki, nie wiedząc, 
co począć. (…) Na koniec posta-
nowiliśmy podejść bliżej i roze-
znać się choć trochę w sytuacji. 
Do kościoła, czyli do centrum Za-
smyk, dzieliło nas trzy kilometry. 

B. Szarwiło: Ruszyliśmy drogą 
przez pola, na początek trochę 
bezładną gromadą, ale dowódca 
dość szybko zdecydował by roz-
winąć się w tyralierę, inaczej wy-
biją nas na tej otwartej przestrze-
ni pokrytej białym śniegiem, nim 

dotrzemy do celu. W tym czasie 
usłyszeliśmy jak do walki, oprócz 
broni maszynowej, włączyła się 
również artyleria. 

B. Sakowicz: Gdy byliśmy w po-
łowie drogi, nadjechał goniec na 
koniu z wiadomością o napadzie, 
lecz nie był pewny, z kim toczy się 
walka: z Ukraińcami, czy z Niem-
cami. Napastnicy byli w mundu-
rach niemieckich, lecz to nicze-
go nie dowodziło. Może podstęp 
banderowców? (25 grudnia na 
Janówkę napadli Ukraińcy prze-
brani za Niemców – red). 

B. Szarwiło: Ruszyliśmy biegiem 
przez zaśnieżone pola, wschod-
nia część Zasmyk była już w pło-
mieniach. Udało się, dopadliśmy 
pierwszych zabudowań, nikt nas 
jeszcze nie ostrzelał. Każdy z 
chłopaków zajął jak najlepsze 
stanowisko. Walka toczyła się 
już w zachodniej części wioski. 
Pierwsza salwa z naszej broni 
zapewne zaskoczyło napastników, 
bo zatrzymali się na moment. Kil-
ku  naszych, dobrych strzelców 
skutecznie ostudziło dalsze za-
pędy Niemców. Zauważyłem jak 
kilku z nich padło, nie wiem czy 
ranni czy zabici, ale zatrzymali 
się. Za jakiś czas nasze szeregi 
powiększyły się o chłopców z Ra-
domla.  

Józef Donajski ps. ”Brudny” 
– samoobrona Radomla: . Z od-
działem z Janówki spotkaliśmy się 
przy cmentarzu w Zasmykach. Z 
wieży kościoła ostrzelał nas nie-
miecki ciężki karabin maszynowy. 
Zajęliśmy stanowiska za nagrob-
kami na cmentarzu. Z okrągłego 
okienka nad chórem ciągle strze-
la karabin maszynowy. Strze-
lamy pojedynczym ogniem w to 
okienko i ckm. milknie. Narasta 
strzelanina od strony lasku Gis-
synga, zmieniamy więc stanowi-
ska  przesuwając się w tę stronę. 
Niemcy z lasku ostrzeliwują nas, 
lecz po chwili wycofują się. Teraz 
strzały słychać od strony zabudo-
wań Zamościńskich. (zmieniamy 
stanowiska jest nas ok.20) Do-
łącza do nas Brudek z Zasmyk z 
wiadomością, że Niemcy zabili 
Zamościńską  i opuszczają zabu-
dowani. W tym czasie od strony 
północnej atakujących Niemców 
ostrzelał, świeżo przybyły, od-
dział samoobrony z Lublatyna, i 
to już zdecydowanie poprawiło 
sytuację polskich partyzantów. 
Mimo, że Polacy w odróżnieniu 
od Niemców mieli mało amunicji 
i musieli oszczędnie nią gospoda-
rować, to jednak ostrzał wszyst-
kich oddziałów samoobrony oka-
zał się bardzo skuteczny. 

B. Sakowicz: Zajęliśmy pozycje 
na wysokości zabudowań Brud-
ków, podczas gdy Niemcy byli w 
okolicy Śladewskich i za szkołą. 
Przez kilka godzin trwała wymia-
na strzałów. Wyparliśmy ich w 
końcu i dopiero goniąc wycofują-
cych się w pospiechu, rozpozna-
liśmy w zabitych Niemców. Mieli 
odznaki i dokumenty. Uciekali 

w panice. Co chwila strzelali w 
górę czerwone race. Kowel  był 
oddalony o osiemnaście kilome-
trów, bez dróg bitych. Na koniec 
Niemcy jeszcze raz przypuścili w 
nasza stronę zmasowany atak, ale 
nie zdołali już niczego osiągnąć 
i szybko się wycofali. Widocznie 
bali się zapadającego zmroku, a 
przed nocą zawsze Szwaby ucie-
kali do koszar. Znajdowaliśmy za-
bitych i Polaków i Niemców. Po-
lacy- to oczywiście sami cywile. 

L. Karłowicz :Znalazła się na-
wet spora grupka z naszego od-
działu, która wbrew rozkazowi, 
samowolnie, wymknęła się ze wsi 
( Tzn. z Suszybaby- red), by pójść 
Zasmykom z odsieczą. Było jed-
nak za późno. Zanim dotarli na 
miejsce, Niemcy zostali odparci 
przez miejscową samoobronę, 
której przyszła ze skuteczną po-
mocą samoobrona Janówki. Po-
legło kilka osób, głównie ludno-
ści cywilnej, między innymi żona 
Bronisława Zamościńskiego, 
(…) Ale i Niemcy ponieśli straty 
w zabitych i rannych. Dlaczego 
oddziały partyzanckie AK nie 
udzieliły pomocy zaatakowa-
nym mieszkańcom Zasmyk? To 
pytanie nurtowało bardzo wiele 
osób, a szczególnie partyzantów 
OP „Jastrzębia” pochodzących 
właśnie z tej miejscowości. Tym 
bardziej, że podobno sam „Ja-
strząb” by gotowy do tej walki. 
Ani wtedy ani dziś nie można na 
to pytanie udzielić jednoznacznej 
odpowiedzi, ale można się domy-
ślać. W tym czasie w Suszybabie, 
prawdopodobnie przebywał  puł-
kownik K. Bąbiński „Luboń” i  
to on zdecydował, by nie ujaw-
niać przed Niemcami obecności 
zgrupowanych oddziałów AK. 
Nie mniej stacjonujący w Ku-
piczowie oddział „Łuna”  bar-
dzo szybko znalazł się nieopo-
dal pola walki. Dlaczego akurat 
ten oddział a nie „Jastrzębia”? 
Tu  znów, można się domyślać, 
że chodziło o zachowanie zimnej 
krwi i  bezwzględne wykonanie 
rozkazu „nie otwierania ognia” 
bez komendy dowódcy. 

Olgierd Kowalski, ps. „ Czarny” 
OP. „ Łuna”: Zaalarmowano nasz 
oddział. Forsownym marszem 
pośpieszyliśmy na pomoc. Zaję-
liśmy stanowiska od strony połu-
dniowej na kraju jakiegoś lasku. 
Niemcy w białych maskujących 
uniformach zbliżali się do nas ty-
ralierą, ciągnąc na płozach szyb-
kostrzelne czterolufowe działko, z 
którego od czasu do czasu strze-
lali krótkimi seriami. Trzymając 
Niemców na muszkach, byliśmy 
przekonani, iż za moment roznie-
siemy ich w pył. „Niestety, nam 
strzelać nie kazano”. Należy 
sądzić, że była to asekuracja na 
wypadek całkowitej zagłady wio-
ski. Dowódca miał wydać rozkaz 
ataku w ostateczności, a nie wy-
dał bo oddziały samoobrony w 
pewnym momencie przeszły do 
kontrataku i Niemcy w popłochu 
zaczęli się cofać. Mimo, że po 
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niedługim czasie, podjęli jeszcze 
jedną próbę zaatakowania Pola-
ków, to już zdecydowanie bez-
owocną. Rodzina Mariańskich: 
Późnym popołudniem strzały za-
częły się oddalać. Nie były już ta-
kie gęste, jak poprzednio. Wresz-
cie umilkły całkowicie. Nastąpiła 
cisza. Kiedy okolica pozostawała 
pusta, nie widać było żadnego ru-
chu i niczego podejrzanego, zde-
cydowano wracać. Co będzie, to 
będzie. (…) Dom zastano takim 
jak pozostawiono. 

J. Wójcik: Gdy wróciliśmy wie-
czorem pół wsi było spalone. 
Dom babci ocalał, ale stodoła i 
obora były spalone. Nie było już 
warunków, żeby dalej mieszkać 
u babci. Ta z ciocią postanowiła 
zostać na miejscu, a nas z mamą 
odwieźć do Kupiczowa, gdzie 
mieszkali Czesi. Joanna Zamo-
ścińska: jak wróciłam do Zasmyk 
to pamiętam, że  mama leżała już. 
w domu Alojzego Szarwiło.  

F. Budzisz:Zabudowania Wi-
niewskich, w których mieszkali-
śmy, zostały doszczętnie spalone. 
Musieliśmy szukać innego da-
chu nad głową. M. Śladewska: 
Pierwsza na zasmyckie zgliszcza 
wróciła babcia. Spaliły się jej 
dwie stodoły i chlew. Z zabu-
dowań ocalał tylko dom. W nim 
stały trzy wiadra zapełnione 
woda z krwią. Wokół leżało masę 
porozrzucanych zakrwawionych 
bandaży. Tu Niemcy opatrywali 
swoich rannych. W sumie w Za-
smykach spłonęło 38 zabudowań. 
Niemcy, którzy nie spodziewali się 
żadnego oporu, w odwecie roz-
strzelali kilku mieszkańców Za-
smyk. Żywcem w domu spalił się 
też Grudziński, który był obłożnie 
chory i nie mógł uciekać. My z 
mamą i rodzeństwem zostaliśmy 
w Kupiczowie, gościnnie przyję-
ci przez Czechów. Wiele polskich 
rodzin wróciło do Zasmyk, lecz 
zastawszy pogorzeliska, wróciło 
z powrotem do Kupiczowa. Nie-
którzy kopali ziemianki i w nich 
zamierzali bytować. 

Niespodziewany atak frontowej 
kompanii niemieckiej, bez wąt-
pienia był zasługą donosicieli 
ukraińskich, którzy poinformo-
wali okupantów o gromadzących 
się w tym rejonie oddziałach par-
tyzanckich AK. Skuteczna obro-
na Zasmyk przez oddziały samo-
obrony polskiej, mimo, ze nie 
miała żadnego znaczenia militar-
nego, to jednak była dla miesz-
kańców nie lada wyczynem. Wie-
ści o tym rozeszły się po  polskich 
oddziałach partyzanckich, wyraź-
nie wskazując na fakt, że można 
skutecznie walczyć z okupantem. 

Michał Fijałka , ps. „Sokół” 
pisząc po wojnie swoją książkę: 
„27 Wołyńska Dywizja Piechoty 
AK” napisał; Jeden z pierwszych 
bojów oddziały Dywizji stoczy-
ły 19 stycznia 1944 r. Tego dnia 
w godzinach rannych, od strony 
Kowla przez Rokitnicę, podszedł 
do Zasmyk oddział niemiecki w 

sile około 100 żołnierzy z zamia-
rem rozpoznania i zniszczenia od-
działów AK.(..) do akcji przystą-
piła kompania por.’Prawdzica” 
i pluton ppor. „Burasa”.(...)do 
walki weszły plutony ppor. „Ja-
wora”, kwaterujący w Janówce 
i Stanisławówce i pluton ppor. 
„Borsuka”.(strona 83) . Mimo 
olbrzymiego szacunku dla wspa-
niałego  żołnierza M. Fijałki, 
trzeba powiedzieć że jako autor 
bardzo minął się z prawdą, co 
każdy z czytelników zapewne już 
zauważył. 

Natomiast Józef Turowski ps. 
„Ziuk” w swojej książce „Pożo-
ga Walki 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK”. Napisał wyraźnie 
:  …W rejonie Zasmyk  były nie-
wielkie placówki samoobrony , 
które nie miały jeszcze wspólnego 
dowództwa. (…) por. Mirosław 
Sławiński „Prawdzic” … czynił 
pierwsze kroki celem zorganizo-
wania w tych placówkach kom-
panii strzeleckiej, która miała 
później wejść do składu batalionu 
por. Walerego Krokaya „ Siwego”  
(..) odgłosy toczącej się w Zasmy-
kach walki dały się wyraźnie sły-
szeć w niedalekiej Janówce, gdzie 
stacjonował 32 osobowy oddział 
samoobrony polskiej. Dowódca 
tego oddziału ppor. Tadeusz Pasz-
kowski „Jawor” poderwał swo-
ich ludzi i pośpiesznym marszem 
skierował w stronę Zasmyk.(...) z 
pomocą walczącym w Zasmykach 
przybyły placówki samoobrony 
ze Stanisławówki i Radomla oraz 
Lublatyna.”(strona 169)  Tak czy 
inaczej był to ostatni bój  oddzia-
łów partyzanckich, Zasmyckiego 
Ośrodka Samoobrony zwanego 
„Rzecząpospolitą Zasmycką”. 

Spisałem to na podstawie rela-
cji ustnych przekazanych przez 
członków rodziny i  innych 
świadków w/w wydarzenia , oraz 
zaczerpnięte z n/w materiałów:

„Z Kresów Wschodnich na Za-
chód” autor:  Monika Śladewska  

„Od Zasmyk do Skrobowa” au-
tor: Leon Karłowicz

„Wspomnienia grudzień 1943 - 
maj 1945 Część I” autor: Olgierd 
Kowalski

Ze wspomnień Jana  Jakubia-
ka   Z KOLONII HIRKI, GM. 
TURZYSK, POW. KOWEL NA 
WOŁYNIU 1939 – 1944 które 
spisał  i opracował  : Sławomir 
Tomasz Roch, opublikowane na 
http://wolyn.org/

„Powraca w snach”– Janina 
Gruszka z d. Raczyńska - http://
wolyn1943.pl/relacje-swiadkow/
powraca-w-snach-janina-grusz-
ka-z-d-raczynska/

Z notatnika sierżanta Józefa Do-
najskiego, „Brudnego” dowódcy 
samoobrony Radomla, udostęp-
nione przez syna Wiesława Do-
najskiego.

Roman Kucharski ps. „Wrzos” 
z OP „Łuna” odnotował w swo-
ich wspomnieniach: …. dotarła 
do nas wiadomość o powołaniu 
przez pułkownika „Lubonia” (Ka-
zimierz Bąbiński) 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty Armii Krajowej, 
do której zostały włączone wszyst-
kie oddziały istniejące już, oraz 
te, intensywnie tworzone zaraz po 
Nowym Roku. Oddziały „Sokoła” 
(Michał Fijałka), „Jastrzębia” 
(Władysław Czermiński) i „Trza-
ska” (Zbigniew Twardy) stanowią 
teraz 50 pułk piechoty, a „Korda” 
(Kazimierz Filipowicz) i „Siwy” 
(Walery Krokay) 43 pułk piecho-
ty. Całość tworzy zgrupowanie 
kowelskie, któremu nadano kryp-
tonim „Gromada”, a dowództwo 
objął major „Kowal” (Jan Sza-
towski). Oddział „Białego (Sylwe-
ster Brokowski) i „Lecha” (Jerzy 
Krasowski) stanowią 23 pułk pie-
choty. A my jako „Łuna” jesteśmy 
zalążkiem 24 pułku piechoty i wraz 
23 pułkiem piechoty stanowimy 
zgrupowanie włodzimierskie o 
kryptonimie „Osnowa”, dowodzo-
ne przez kapitana „Gardę” (Kazi-
mierz Rzaniak). Z rejonu Ostroga 
nad Horyniem podąża na koncen-
trację oddział „Gzymsa” (Franci-
szek Pukacki), a spod Kostopola 
oddział „Bomby” (Władysław Ko-
chański).

Faktycznie w dniu 28 stycznia 
1944 r. na odprawie oficerów szta-
bu w miejscowości Suszybaba 
podjęto decyzję powołania do ży-
cia przedwojennej 27 Dywizji Pie-
choty, którą wkrótce nazwano 27 
Wołyńską Dywizją Piechoty AK. 
Warto pamiętać, że mobilizacja i 
koncentracja oddziałów konspira-
cyjnych AK na Wołyniu odbywała 
się w specyficznych warunkach. 
Zmobilizowane oddziały narażo-
ne były nie tylko na atak ze strony 
jednostek wojsk niemieckich ale i  
poważne zagrożenie stanowiły od-
działy  UPA  których duże zgrupo-
wania znajdowały się w wielkich 
kompleksach lasów świnarzyń-
skich i mosurskich oraz w lasach 
położonych na lewym brzegu rze-
ki Stochód. W tej sytuacji w okre-
sie od stycznia do marca 1944 r. w 
ramach działań o poszerzenie bazy 
operacyjnej, oddziały 27 WDP 
AK przeprowadziły 16 więk-
szych akcji bojowych przeciw 
zgrupowaniom UPA. W ten spo-
sób usuwano również  zagrożenie 
ludności polskiej zgromadzonej 
w zachodniej części Wołynia i  
stworzono warunki do powszech-
nej mobilizacji jak działań wobec 
Niemców. Rozpoznanie wywiadu 
polskiego wskazało, że na wschód 
od terenów opanowanych przez 
zgrupowanie „Gromada” skupiły 
się większe siły UPA zagrażające 
polskim oddziałom partyzanc-
kim i polskiej ludności cywilnej. 
Wielokrotnie stwierdzano, że ich 
patrole przenikały w głąb terenów 
polskich, przychodząc właśnie ze 
strony wschodniej i zza Stocho-
du. Dowódca zgrupowania, mjr. 

Jan Szatowski „Kowal”, chcąc 
przeciwdziałać temu zagrożeniu, 
postanowił podjąć na tamtych 
terenach akcję zaczepną. Za cel 
akcji wyznaczono wieś Szczu-
rzyn, gdzie- jak sądzono- miało 
stacjonować silne ugrupowanie 
UPA. Na podstawie odpowiednich 
rozkazów wieczorem 29 stycznia 
1944 r. spotkały się nad Stocho-
dem oddziały partyzanckie „Soko-
ła” i „Jastrzębia” oraz wydzielone 
kompanie z oddziałów „Trzaski”, 
„Siwego” i „Łuny”. Mimo zapa-
dającej nocy, sforsowano rzekę 
Stochód i całość, marszem ubez-
pieczonym, ruszyła w kierunku 
najbliższej wsi ukraińskiej Babie. 
Wysłano zwiady konne dla rozpo-
znania trasy marszu i sytuacji w 
terenie, a po zbliżeniu się do wsi 
rozwinięto część wojska do natar-
cia spodziewając się oporu. Uśpio-
nych mieszkańców wsi obudziły 
strzały ubezpieczeń ukraińskich, 
które dostrzegły zbliżające się nie-
bezpieczeństwo. Wkrótce po tym 
wywiązała się strzelanina mię-
dzy polską tyralierą a oddziałem 
UPA obsadzającym wieś Babie. 
W tym czasie ukraińska ludność, 
nie atakowana ze strony polskiej, 
rzuciła się do ucieczki w kierunku 
Szczurzyna. Niebawem również 
oddział UPA zaprzestał ognia i 
furmankami wycofał się ze wsi, 
pośpieszając za ludnością cywil-
ną. Po opanowaniu bez trudu wsi 
Babie, oddziały polskie rozwinęły 
natarcie na Szczurzyn. Tu jednak 
spotkano znacznie silniejszy opór 
upowców. Po przeszło godzinnej 
walce został on jednak złamany 
przez atak polski prowadzony ze 
wszystkich niemal stron. Upowcy 
zaczeli stopniowo wycofywać 
się ze wsi, a wraz z nimi ludność 
cywilna. W czasie walki wioska 
spłonęła. Ukraińcy nie dali jednak 
za wygraną. Kiedy rankiem dnia 
30 stycznia 1944 r. oddziały pol-
skie były już w drodze powrotnej, 
opodal wsi Babie, zorganizowali 
zasadzkę. Z zaskoczenia ostrzelali 
polską kolumnę marszową, jed-
nak niezbyt skutecznie zabijając 
jedynie kilka koni i raniąc kilku 
ludzi. Po chwilowym zamieszaniu 
w szeregach polskich, dowódcy 
opanowali sytuację podejmując 
obronę, a następnie kontratak na 
stanowiska upowców. Równocze-
śnie bokiem, na tyły ukraińskich 
stanowisk skierowany został od-
dział konny ppor. Jerzego Nauma-
na „Hińczy”. Upowcy początko-
wo kurczowo trzymali się swoich 
stanowisk na wzniesieniu tereno-
wym, widząc jednak jazdę polską 
na swoich tyłach popadli w panikę 
i ratowali się ucieczką. Tym razem 
spalono doszczętnie wieś Babie. 
Dalszy przemarsz oddziałów pol-
skich na zachodnią stronę Stocho-
du odbył się bez przeszkód. Akcja 
ta niewątpliwie poza rozgromie-
niem niebezpiecznego sąsiedztwa 
oddziałów UPA była również de-
monstracją siły zbrojnej, która mo-
gła być użyta dla przeciwstawienia 
się dalszym akcjom terroru w sto-

sunku do ludności polskiej. Nie 
ulega wątpliwości, że tego rodzaju 
wypady, nieliczne zresztą, musia-
ły budzić refleksje prowodyrów 
UPA oraz reakcję ludności ukra-
ińskiej, która wiedziała, że dalsze 
mordowanie Polaków nie będzie 
uchodziło bezkarnie, jak to bywa-
ło w ubiegłym roku. Dwa dni po 
akcji za Stochodem, 31 stycznia 
1944 roku oddział por. Zbigniewa 
Twardego „Trzaska” przebywa-
jący w Lublatynie przeprowadził 
akcję na oddział UPA stacjonujący 
w Budyszczach. Po przekroczeniu 
rzeki Woronki wydzielono pluton 
do zorganizowania zasadzki od 
strony Kowla na wycofujące się 
oddziały UPA. Natarcie głównych 
sił oddziału polskiego wyparło w 
walce oddział UPA z Budyszcz, 
który cofając się w kierunku Ko-
łodeżna znalazł się w zasięgu 
ognia zorganizowanej zasadzki. 
Zajęta przez oddział „Trzaska” 
miejscowość Budyszcze została 
nagle ostrzelana ogniem artylerii 
niemieckiej z rejonu Kowla. W 
tej sytuacji oddział wycofał się ze 
wsi i rozpoczął marsz w kierunku 
Lublatyna. Maszerująca kolumna 
została niespodziewanie zaata-
kowana przez silny oddział UPA, 
który ze wsi Woronna przybywał 
na pomoc oddziałowi z Budyszcz. 
Do osłony oddziału por. „Trzask” 
skierował kompanię por. Mikołaja 
Bałysza „Zagłoby”, która związała 
przeciwnika ogniem, co pozwoli-
ło uporządkować pozostałą część 
oddziału. Sytuacja była jednak po-
ważna ze względu na przeważają-
ce siły UPA, spychające polski od-
dział nad rzekę Woronkę. W pew-
nym momencie atakujący polskie 
pozycje oddział UPA przerwał 
walkę i zaczął się pospiesznie wy-
cofywać w kierunku na Woronna 
i Lubitów. To nieprzewidziane za-
chowanie się oddziału UPA moż-
na wytłumaczyć tym, że prawdo-
podobnie otrzymano informację 
o akcji podjętej przez Niemców, 
którzy zaniepokojeni toczącą się 
walką w tak bliskiej odległości od 
Kowla wyszli z garnizonu. Tym-
czasem oddział „Trzaska” spokoj-
nie powrócił do swego miejsca po-
stoju w Lublatynie. Jak z tego wi-
dać, świeżo powołana dywizja od 
razu ruszyła do walki, mając przed 
sobą co najmniej dwóch przeciw-
ników. Żołnierze pełni entuzjazmu 
nie spodziewali się, że przyjdzie 
im walczyć ponad sześć miesię-
cy w chłodzie i głodzie, a sprzy-
mierzeniec , czyli armia sowiecka 
dokona w końcu zdradzieckiego 
rozbrojenia.

Za: 

- Roman Kucharski ps. „Wrzos”: 
„Krwawa Łuna”

- Józef Turowski ps. „Ziuk”: „Po-
żoga Walki 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK”.

- Feliks Kostecki ps. „Lech”- Na 
leśnych bezdrożach.

 STYCZNIOWE AKCJE 
27 WOŁYŃSKIEJ  DYWIZJI AK 
Bogusław Szarwiło

http://wolyn.org/
http://wolyn1943.pl/relacje-swiadkow/powraca-w-snach-janina-gruszka-z-d-raczynska/
http://wolyn1943.pl/relacje-swiadkow/powraca-w-snach-janina-gruszka-z-d-raczynska/
http://wolyn1943.pl/relacje-swiadkow/powraca-w-snach-janina-gruszka-z-d-raczynska/
http://wolyn1943.pl/relacje-swiadkow/powraca-w-snach-janina-gruszka-z-d-raczynska/
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Los postawił na mojej drodze ży-
ciowej Leszka Żułkosia. Dziwny to 
był przypadek, który miał początek 
na ławie szkolnej Prywatnego 
Gimnazjum Koedukacyjnego im. 
Hugona Kołłątaja w Łucku, sie-
dzieliśmy razem.

Pisząc te wspomnienia o Nim, bo 
jestem przekonany, iż swoim god-
nym życiem zasłużył na utrwalenie 
Jego osobowości drukiem (..), bo ja 
pamięć o nim zachowałem w sercu 
do końca dni moich...

 Leszek był dla mnie nie tylko 
kolegą z ławy szkolnej i współ-
towarzyszem w szeregach Armii 
Krajowej, ale też bratem o czym 
wiedzieli koledzy z drużyny któ-
rzy uwiecznili to nawet w piosence 
„Kos i Żaba dwa bratanki”.Lech 
Stanisław Żułkoś urodził się 16 
kwietnia 1921 r.w Kowlu.Jego ro-
dzinę tworzyli; matka Maria oraz 
dwie siostry, starsza Janina (Nana) 
i młodsza Hanka, stanowili bardzo 
kochająca się rodzinę.

Matka była nauczycielką w Szkole 
Powszechnej  (Podstawowej).W tej 
szkole bywałem często z kolegami, 
a szczególnie z Edwardem Słonec-
kim ( po wojnie pułkownikiem lot-
nictwa w Warszawie) i grywaliśmy 
w ping-ponga, obecna nazwa-tenis 
stołowy. Na ławie szkolnej spędzi-
liśmy z Leszkiem cztery lata, tj.do 
1938 r.On pozostał na miejscu jako 
uczeń Liceum Matematyczno-
-Przyrodniczego, a ja rozpocząłem 
naukę w Liceum Mierniczo-Dro-
gowym w Kowlu.W momencie 
wybuchu wojny byliśmy w Łuc-
ku. Agresję sowiecką przeżyliśmy 
jako koszmar, ale drugi nas jeszcze 
czekał, było nim wkroczenie wojsk 
hitlerowskich Niemiec.Pracowali-
śmy, bo trzeba było z czegoś żyć, 
Leszek w młynie, a ja w ogrodnic-
twie. 
W lipcu 1943 r. podczas jednego ze 
spotkań, wtedy już „Żaba” w trójce 
organizacji podziemnej zapropo-
nował mi być tym trzecim, oczy-
wiście zgodziłem się bez wahania. 
Złożyłem przysięgę żołnierza AK. 
przybierając pseudonim „Kos”.Po 
pewnym czasie Leszek, jako „szef” 
trójki, mający kontakt ze zwierzch-
nictwem konspiracyjnym zapropo-
nował mi wstąpienie do oddziału 
partyzanckiego, na co również 
wyraziłem zgodę bez wahania. Po 
odpowiednich przygotowaniach 
na początku września 1943 r. kon-
ną furmanką, załadowaną bronią, 
amunicją i żywnością dotarliśmy 
do placówki samoobrony AK. w 
Przebrażu.
Po drodze mieliśmy spotkanie z 
patrolem ukraińskim zaraz za Ki-
wercami, na szosie w kierunku 
Kołek.
Szliśmy obok wozu trzymając ręce 
na krawędzi skrzyni.
Ukraińcy widząc to przypuszcza-
li, że sięgamy po broń, przeszli 
obok nas bez zaczepki. Z Prze-
braża inną furmanką zostaliśmy 
przewiezieni do miejsca postoju 
oddziału w kol. Hynin. Pamiętam, 
jakby to było wczoraj. Było już 
pod wieczór. Pogoda piękna, za-
chodzące słońce. Na podwórzu, 
przed jakimś domem stał dowódca 
por. Jan Rerutko „Drzazga” obok 
plut. „Orlik”  Józef Kuczyński i 

ktoś trzeci. Podeszliśmy do nich, 
a ponieważ odprowadzający nas 
żołnierz z Przebraża poinformował 
nas kto jest d-cą oddziału zameldo-
waliśmy się regulaminowo „panie 
poruczniku meldują swoje przyby-
cie, Żaba i Kos”, nazwisk się nie 
podawało. Oddaliśmy tylko nasze 
legitymacje szkolne , jako dowody 
tożsamości. Po części służbowej 
nawiązaliśmy normalną rozmowę. 
Ponieważ zbliżał się wieczór d-ca 
wezwał jednego z żołnierzy, a był 
nim Wiktor Strawski  „Szampan”, 
który miał się nami zaopiekować. 
Zaprowadził nas do chlewika po 
owcach, gdzie były już przygoto-
wane prycze, a więc byliśmy jak 
w hotelu bezklasowej kategorii. 
Życie płynęło swoim trybem..Po 
kilku dniach zaczęliśmy chodzić 
niby na ćwiczenia wojskowe, a 
właściwie rozpoczęliśmy budowa-
nie szałasów w lesie od Hynina, 
które nazywaliśmy „czumami”.
Trzeba było to zrobić, bo dotych-
czas byliśmy na otwartej przestrze-
ni, a w pobliżu mieliśmy oddział 
partyzantki sowieckiej, który chęt-
nie by nas zlikwidował. Decyzja 
była słuszna, gdyż po jakimś cza-
sie d-ca tego oddziału Prokopiuk, 
po niby przyjacielskim spotkaniu 
kazał zastrzelić por.”Drzazgę” le-
karza „Piątego” i taborytę „Sło-
nia”.Żaba” brał udział w patrolu 
poszukiwawczym, gdy nie wrócili 
na noc do obozu. Tragedia miała 
miejsce w nocy 6/7. 11. 43 r.   Po 
objęciu dowództwa nad oddziałem 
przez por.”Olgierda” Zygmunta 
Kulczyckiego, w połowie listopada 
1943r. wymaszerowaliśmy do Pań-
skiej Doliny w pow.dubieńskim, 
gdzie połączyliśmy się z tamtej-
szym oddziałem zorganizowanym 
przez por. Józefa Malinowskiego 
„Ćwika”, by 20.12.43 r. wymasze-
rować na koncentrację oddziałów 
AK okręgu wołyńskiego. Po cięż-
kim i forsownym marszu, przepla-
tanym potyczkami z Niemcami w 
Zaborolu koło Łucka i Ukraińcami 
w Witomierzu-po południu 24-go, 
czyli w Wigilię Bożego Narodze-
nia dotarliśmy do Kupiczowa w 
pobliżu Kowla, gdzie zostaliśmy 
zakwaterowani w budynku szkol-
nym. Zaraz po świętach „Żaba” 
rzucił myśl, aby wystawić coś w 
rodzaju kabaretu, zorganizować 
„partyzancką wieczornicę”.
Trzon tego zespołu stanowili „re-
welersi” „Żaba”,”Kos”, „Lis” i 
„Wrzos” zarazem autorzy tekstów, 
a piątym do śpiewania był „Wilk” 
Mieczysław Raczkowski.Teksty 
do  ustalonych wcześniej melo-
dii ułożyliśmy w niewiarygodnie 
krótkim czasie. Oczywiście „twór-
czość” trwała dzień i noc, ale jakoś 
zdążyliśmy. Wieczornica odbyła 
się w sylwestrowy wieczór 1943r. 
na którą złożyły się śpiewy, skecze, 
deklamacja frywolnego wiersza 
w wykonaniu Karola Hawliczka 
„Waltera”, a Mikołaj Dombrowski 
„Udarny” z pomocą dwóch kole-
gów wystawił miniaturkę sceniczną 
obrazującą „ciche” rozbrojenie pla-
cówki nacjonalistów ukraińskich, 
co miało miejsce w rzeczywistości 
podczas naszego przemarszu z Hy-
nina do Pańskiej Doliny.Oczywi-
ście Leszek „Żaba” mający duszę 
artystyczną, był nie tylko inspirato-
rem tej imprezy, ale jej reżyserem 
i scenarzystą, w czym miał pew-

ne doświadczenie, gdyż w czasie 
okupacji niemieckiej, naturalnie za 
zgodą odpowiednich władz wysta-
wiliśmy w Łucku, na scenie Teatru 
Polskiego „Jasełka”.W przygoto-
waniu tego przedstawienia walnie 
pomagała Leszkowi jego siostra 
Hanka.Kupiczów, to duża wieś, lub 
raczej małe miasteczko z siedzibą 
Gminy.Krótko po zapadnięciu 
zmroku ostatniego dnia 1943 r. w 
sali Domu Ludowego (z podwyż-
szeniem scenicznym) zgromadziło 
się ponad dwieście osób. Jako piąt-
ka „rewelersów”(„Wrzos” z gitarą) 
wkroczyliśmy na scenę i powitali-
śmy zgromadzonych przyśpiewką, 
której fragment brzmiał;  „batalion 
„Łuny” wita was...”.Dalej wszyst-
ko potoczyło się zgodnie z ustalo-
nym programem. Oczywiście w 
naszych piosenkach dominowały; 
patriotyzm, wola walki, Wołyń i 
Kresy, nasze Kresy, nic więc dziw-
nego, że kiedy zaczęliśmy śpiewać 
„Wołynia ziem strzeżem zbrojnie
...”,wszyscy jak na komendę po-
wstali z miejsc, by po zakończeniu 
naszego śpiewu burzliwą owacją 
nagrodzić nasze występy, a ponie-
którzy od razu określili tę piosenkę 
jako nieoficjalny hymn Wołynia na 
czas wojny.
Kapral „Żaba” przeszedł cały szlak 
bojowy „Łuny” biorąc czynny 
udział we wszystkich walkach i po-
tyczkach stoczonych od września 
1943 r. do kwietnia 1944 , łącznie 
z tragicznym szturmem na Oździu-
tycze i dramatyczną obroną grobli 
pod Pisarzową Wolą.*Niestety, 
obaj nie przeszliśmy torów
pod Jagodzinem, pozostaliśmy w 
okrążeniu. Łącznie z   „Saperem” 
(sierż. Antoni Łomński z 24pp. w 
Łucku)
koczowaliśmy w lasach iszow-
skich i mosurskich, gdzie dołą-
czyła do nas kilkuosobowa grupa 
młodych ludzi z innego batalionu. 
Pewnego dnia rano zauważyliśmy 
samotny dom, oddalony od nas 
około 1 km. Podjęliśmy decyzję 
pójścia tam dla zdobycia chleba. 
Nie mogliśmy iść całą grupą. Usta-
liliśmy, że pójdziemy tylko we 
dwóch, czyli ja i „Snajper”.Chleb 
dostaliśmy, ale w drodze powrotnej 
usłyszeliśmy serie z broni maszy-
nowej, a więc nie naszej, bo takiej 
nie posiadaliśmy. Gdy dobiegliśmy 
na miejsce już nikogo tam nie było. 
Zastanowiło nas to, że nie ma tru-
pów, śladów krwi i walki w ogóle. 
Obaj z „Saperem” nie mogliśmy 
rozwikłać tej zagadki. Po prostu w 
tym niedużym lesie nastąpiła abso-
lutna cisza, jak przed tą krótką , acz 
gwałtowną strzelaniną. Tak zginął 
„Żaba”, mój przyjaciel i brat. Ży-
jący żołnierze „Łuny”, czytający 
moje wspomnienie zrozumieją dla-
czego użyłem słowa brat,ponieważ 
wiedzą, że z Leszkiem byliśmy za-
wsze razem „w walce, marszu i na 
warcie..”,”Żaba” do końca mego 
życia pozostanie w moim sercu i 
pamięci...........

Cześć  Ci  „Żabo” - Leszku!

Aleksander Frostowicz kpr.”Kos” 
z „Krwawej Łuny”
Materiał pochodzi z archiwum 
Szczecińskiego Środowiska Żoł-
nierzy 27 WDP  AK, udostępniony 
przez prezesa koła -Jerzego Muży-
ło.

WSPOMNIENIE O „ŻABIE”
Aleksander Frostowicz

Ostatni dzień roku 1943. Piąty 
sylwester wojny. Ile jeszcze przed 
nami?

 W sali zebrała się cała chyba lud-
ność miasteczka. W pierwszym 
rzędzie siedzą oficerowie party-
zanckiego garnizonu i starszyzna 
cywilna z proboszczem na czele. 
Rozpoczynamy piosenką „Bata-
lion Łuna wita Was, by z Wami 
mile spędzić czas” itd. zapowia-
dającą, że będzie wiele śmiechu 
i humoru. Piosenkę zgrabnie 
wykonał pięcioosobowy chór 
rewelersów, do którego i ja mia-
łem przyjemność należeć. Kon-
feransjerkę z dużym powodze-
niem prowadził Leszek „Żaba”, 
a pierwszym numerem była mi-
niatura sceniczna przygotowana 
przez „Udarnego”. Przedstawiała 
opanowanie cichym sposobem 
placówki UPA. Potem potoczy-
ły się pieśni i piosenki, skecze, 
monologi i deklamacje. Między 
innymi śpiewaliśmy na melodię 
polki „Łyczakowskiej”* własny 
tekst, a pierwsza i ostatnia zwrot-
ka tej piosenki brzmi:

 „Nasze życie to bajeczka, ciągle 
wymarsz lub wycieczka

 Na „bambioszki” wciąż jedziemy 
i „bulbaków” tylko „chrzcimy”.

 Oj ra ra”.
  „Takie jest to życie nasze, smut-
ne i wesołe czasem,

 W partyzantce jest nam fest, kto 
nie wierzy frajer jest.

 „Walter” deklamuje podczas 
akademii „Jak ci smutno idź na 
cmentarz”. Nieco chrypliwym 
głosem, lecz wyraźnie deklamo-
wał pełny tekst bez chrząkania, aż 
zgorszony ksiądz wyszedł z sali.

Oj ra ra”.

 Po skończeniu „akademii” zaba-
wa trwała do samego rana.

 Zaraz po Nowym Roku wyma-
szerowaliśmy do odległego o pięć 
kilometrów chutoru Lityń, gdzie 
przebywaliśmy dwa dni, które 
upłynęły nam na ciągłym patro-
lowaniu okolicy. Tu dołączyła 
do nas siedmioosobowa grupa 
chłopaków z Kowla i Zasmyk, a 
wśród nich trzej bracia Garczyń-
scy: Bolesław „King”, Edward 
„Tarzan” i Józef „Natan” oraz Wi-
tek Niemira, który trafił do naszej 
drużyny.

Fragment wspomnień z książki 
„Krwawa Łuna”  Romana Ku-
charskiego ps. „Wrzos”

SYLWESTER  
Z „ŻABĄ” 

W KUPICZOWIE
Roman Kucharski

Kupiczów (ukr. Купичів) - wieś 
w rejonie turzyskim obwodu wo-
łyńskiego, założona w 1577 r. 
Wieś liczy 854 mieszkańców.
Podczas II wojny światowej w 
miejscowości mieszkało ponad 
1200 Czechów, 80 rodzin żydow-
skich oraz Ukraińcy zasiedlający 
osobną ulicę. 
Okupant niemiecki wykorzy-
stywał Żydów do pracy w oko-
licznych majątkach ziemskich. 
W sierpniu 1942 roku policjan-
ci ukraińscy pod dowództwem 
dwóch Niemców ściągnęli od 
Żydów kontrybucję a następnie 
pognali ich w kierunku Suszy-
baby, gdzie w pobliżu cmentarza 
prawosławnego wszystkich roz-

strzelano.
W czasie rzezi wołyńskiej kupi-
czowscy Czesi opowiedzieli się 
po polskiej stronie. W związku 
z tym Kupiczów był dwukrot-
nie atakowany przez UPA (12 
listopada i 22 listopada 1943). 
Za każdym razem samoobronie 
wsi ze skuteczną pomocą przy-
chodził oddział AK Władysława 
Czermińskiego „Jastrzębia”. Po 
nawiązaniu współpracy z AK w 
Kupiczowie stworzono około 
100-osobowy polsko-czeski od-
dział samoobrony podporządko-
wany dowództwu w Zasmykach. 
Czesi przyjęli u siebie pewną licz-
bę polskich uchodźców.
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Nowy Rok i Święta Bożego Narodzenia w wielokulturo-
wym, a więc też i kresowym Wrocławiu to ważne wyda-
rzenia, oczekiwane przez cały rok. Już na początku grud-
nia, na  Rynku „wyrosły” choinki, mnóstwo było wkoło 
kolorów, zapachów, gwaru i melodii świątecznych. Pod 
ratuszem raj dla dzieci- ogród bajek i innych atrakcji. Były 
stoiska ze słodyczami i wyrobami z różnych stron świata, z 
różnych tradycji. Nie brakowało  też, jak zwykle, elemen-
tów kresowych.

/ 1-Wieczorne iluminacje

/ 2-kresowe smaki

/ 3-kresowe ikonki i inne wyroby

Jeszcze trwał świąteczny jarmark, gdy już z drugiej strony 
Rynku szykowano scenę na uroczysty koncert noworoczny, 
na który co roku przychodzą tłumy mieszkańców i dobrze 
się bawimy. 

Dzisiaj we Wrocławiu jest  wesoło, dostatnio i radośnie. 

Nie zawsze w historii tak bywało. Dla mnie najbardziej 
przejmującym wspomnieniem strasznej Wigilii jest obraz 
Jacka Malczewskiego „Wigilia na zesłaniu”.

4-Wigilia zesłańców

 Widać, ze Jacka Kaczmarskiego też ten obraz poruszył, bo 
napisał i śpiewał o nim piosenkę:

Wigilia na Syberii  
Zasyczał w zimnej ciszy samowar  

Ukrop nalewam w szklanki  
Przy wigilijnym stole bez słowa  

Świętują polscy zesłańcy  
Na ścianach mroźny osad wilgoci  

Obrus podszyty słomą  
Płomieniem ciemnym świeca się kopci  

Słowem - wszystko jak w domu  
Nie będzie tylko gwiazdy na niebie  
Grzybów w świątecznym barszczu  

Jest nóż z żelaza przy czarnym chlebie  
Cukier dzielony na kartce  

Talerz podstawiam by nie uronić  
Tego czym życie się słodzi  

Inny w talerzu pustym twarz schronił  
Bóg się nam jutro urodzi.  

Byleby świecy starczyło na noc  
Długo się czeka na niego  

By jak co roku sobie nad ranem  
Życzyć tego samego.  

Znów się urodzi, umrze w cierpieniu  
Znowu dopali się świeca  

Po ciemku wolność w Jego imieniu  
Jeden drugiemu obieca...

Jednak nasi przodkowie też mieli i radosne święta. Przy-
toczę tutaj fragmenty wołyńskich wspomnień pani Danuty 
Siwiec. Cały artykuł „Wigilia mojego dzieciństwa” i wie-
le innych ciekawych można przeczytać w piśmie religij-
no-społecznym Rzymskokatolickiej Diecezji Łuckiej na 
Ukrainie „Wołanie z Wołynia” –polecam, więcej informa-
cji tutaj: http://www.wolaniecom.parafia.info.pl/ 

…Mieszkaliśmy w Podhajcach, na wsi wołyńskiej. 

Wieczorami cała rodzina zasiadała przy kuchennym sto-
le…Ze słomy, bibuły, korali, sreberek powstawały ozdoby. 
Najpierw długi, kolorowy łańcuch choinkowy. Z papieru 
dorośli wykonywali jeżyki, jakby rogate bombki, a z białej 
bibuły powstawały anioły.

Rankiem w dzień wigilijny wujkowie przywozili z lasu 
wysoka choinkę. Stawiano ja w kącie izby. Ubierało się 
drzewko zawsze w ten uroczysty dzień. … Na gałązkach 
dyndały malutkie, czerwone w białe paski jabłuszka 
z naszego sadu. Obowiązkowo obok innych ozdób 
zajmowały miejsce na zielonych gałązkach orzechy i 
kolorowe cukierki. Specjalnie dla ozdoby Babcia piekła 
różnokształtne, błyszczące i często kolorowe pierniczki. 
Długim łańcuchem omotywano cała choinkę, a na gałąz-
kach kładziono watę- wyglądała jak czapy śnieżne. Z dala 
od niej przypinano specjalnymi klamerkami różnokolorowe 
świeczki. 

Szczerze mówiąc, w moim wrocławskim domu, wiele lat 
po wojnie też to podobnie wyglądało. 

/ 5- tradycyjne pierniczki choinkowe

Dalej jednak pani Wanda opisuje nieznaną mi tradycję:

…Wujkowie przynosili cztery snopy różnych rodzajów zbóż 
i stawiali je w czterech kątach izby. Snopek stojący przy 
drzwiach, za każdym ich otwieraniem i podmuchem powie-
trza, jakby czekał na to, aby jego dorodne kłosy kłaniały się 
na wsze strony domownikom… - piękne porównanie. 

Dalej jest opisane pachnące sianko pod obrusem, podobnie 
jak u nas. 

No, a co do jedzenia? Babcia Paulina zadbała, żeby na stole 
pojawiły się pyszności:

…A więc były ryby różniście przyprawione: szczupak po ży-
dowsku, karp w galarecie i z chrzanem smażony, pierogi z 
kapustą i grzybami, uszka i barszczyk czerwony, paszteciki 
warzywne, racuchy, kisiel żurawinowy, kompot z suszonych 
owoców, i obowiązkowo nasza wschodnia potrawa- kutia. 

/ 6-barszcz z uszkami

Stół był zastawiony, a my szukaliśmy pierwszej gwiazdki, 
bo dopiero wtedy można było zasiąść do wieczerzy. Dzia-
dzio Franciszek, dostojny gospodarz czytał najpierw coś z 
Pisma Św. a po modlitwie zajmowaliśmy miejsca przy stole. 
Na pierwszym miejscu był opłatek….To nasz polski obyczaj 
prastary, bo ten opłatek to symbol braterstwa, przebacza-
nia, miłości i wiary. Dziadzio dawał go też bydlętom. 

BARWY KRESÓW - KULTURA - TRADYCJA

Świateczny nastrój
Anna Małgorzata Budzińska

http://www.wolaniecom.parafia.info.pl/
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/ 7-opłatek

Nasz dom rozbrzmiewał piękną muzyką , śpiewem kolęd i pastorałek, a 
przed północą na pasterkę do kościoła w Targowicy się zbierano. Je-
chaliśmy wśród śnieżnych zasp, przy dźwięcznym akompaniamencie 
dzwonków, zwanych janczarami. Ja, dziecko w kościele zasypiałam…

/ 8-szopka Bożonarodzeniowa w kościele we Wrocławiu

Tak, tradycje świąteczne to rzecz piękna i wzruszająca. Jednak w na-
tłoku przygotowań, zakupów i pichcenia nie zapomnijmy o słowach 
Adama Mickiewicza:

„Wierzysz, że Bóg się zrodził w betlejemskim żłobie. Lecz biada ci, 
jeżeli nie narodził się w tobie” 

Obyśmy wszyscy potrafili otworzyć nasze serca na innych, oby zapano-
wał pokój i radość.

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2016! 

Sport na wsi wołyńskiej nie był 
uprawiany. Z kilku powodów. 
Mianowicie: brak mechanizacji 
powodował, że brakowało rąk 
do pracy. Młodzież od wczesne-
go dzieciństwa brała już udział 
we wszelkiego rodzaju pracach 
w gospodarstwie. Nawet kosz-
tem nauki szkolnej. Mentalność 
rodziców, ludzi starszych powo-
dowała to, że większą wagę przy-
kładali do pracy niż do zdobycia 
wiedzy. Kawaler po dwudziestce 
musiał opanować wszelkie prace 
polowe, w gospodarstwie, mieć 
wiedzę o koniach, o hodowli 
trzody, być gotowym do samo-
dzielnego prowadzenia gospo-
darstwa. Zajmowanie się sportem 
to był zbytek - próżność. Dlatego 
na wsiach nie było boisk sporto-
wych, nie grano w piłkę nożną, 
siatkową. Rower był rzadkością, 
ale na koniu na oklep potrafił już 
galopować każdy dziesięciola-
tek. Zimowych sportów też nie 
znano. Brak rozlewisk, jezior w 
pobliżu nie sprzyjał uprawianiu 
łyżwiarstwa. Tereny Podkarpacia 
i wczesne śnieżne zimy też nie 
mobilizowały nikogo do narciar-
stwa. Okres zimy był też wypeł-
niony od świtu do nocy pracą. 
W okresie zimowym jeździło się 
do młyna, oddalonego nieraz o 
kilkanaście kilometrów. Do lasu 
po drewno na opał. Samemu się 
ścinało drzewo i ładowało na sa-
nie. Dodać trzeba że zimy były 
mroźne (nierzadko temperatura 
była -30 C.). Obfitość śniegów, 
niskie temperatury i wiatry były 
przyczyną powstawania dużych 
zasp śnieżnych. Nie oznaczone i 
zasypane drogi były często przy-
czyną błądzeń. Te zajęcia należa-
ły do mężczyzn. Do kobiet nale-
żał dom, wychowywanie dzieci, 
przędzenie nici lnu i konopi. 
Jak widać z tego opisu nikomu 
nie zbywało czasu na zajęcie się 
sportem.

ZABAWY CHŁOPCÓW

Młodzież w wolnych chwilach 
nie próżnowała sama szukała so-
bie zajęć, które miały w sobie coś 
ze sportu . Opiszę parę różnych 
takich zabaw chłopięcych:

KADZIDŁO   

Pasącym krowy doskwierała 
nuda. Wymyślano różne zabawy. 
Jedną z takich zabaw było ka-
dzidło. Do tej zabawy potrzebna 
była puszka po konserwie (było 
ich sporo i różnych pozostawio-
nych przez wojsko). Najlepsza 
była taka wysoka litrowa. Nale-
żało z jednej strony wyciąć cał-
kiem dno, a drugie podziurkować 
gwoździem i z boków. U góry 
przy wyciętym dnie robiło się 
w krawędzi dwa otwory, służyły 
one do przymocowania drutu lub 
sznurka. Pasącym zawsze towa-
rzyszyło ognisko, a wypasano 
bydło na wspólnym pastwisku, 
stąd i większa ilość pastuszków. 
Z tego to ogniska nabierano tro-
chę żaru do tej puszki, a żeby 
urządzenie spełniało rolę kadzi-
dła szukano po pastwisku wy-

schniętego krowiego, albo koń-
skiego łajna i nakładało się go do 
tego kadzidła. Teraz należało to 
wszystko rozdmuchać. Kręcono 
tym kadzidłem uwiązanym na 
sznurku (około metra długości) 
na wyciągniętym ramieniu wokół 
głowy. Puszka zataczając koło 
rozżarzała się i zaczynała dymić 
białym dymem. Dobrze podziur-
kowana (gęstość otworów i ich 
wielkość ) puszka wytwarzała 
dym, nie zapalała się płomie-
niem. Nad głową kręcącego tym 
kadzidłem powstawało dymne 
koło - aureola. Po skończonej 
zabawie oceniano czyje kadzi-
dło jest najlepsze. Wygranie było 
wielką satysfakcją.

ZABAWA W SAMOLOT     

Do tej zabawy potrzebna była 
deseczka długości 30-35 cm. 
szerokości 7-8 cm. i grubości 
1,5-2 cm. Najlepiej nadającym 
się drzewem była brzoza. Z ucię-
tego pnia do palenia wycinało 
się ostrą siekierką potrzebnych 
wymiarów deseczkę. Potrafili 
ją wystrugać siekierą chłopcy 
w wieku 8-10 lat, czasami nie 
robiąc sobie większej szkody. 
Dużym problemem było zro-
bienie w górnej części deseczki 
otworu na sznurek. Wiertarkę, 
a właściwie świdry miał we wsi 
tylko stolarz czasami jakiś cieśla. 
Nikt nie odważył się z dzieci iść 
do stolarza z takim problemem. 
Narzędzia były szanowane uży-
wano ich do poważniejszych 
robót. Więc dłubano ten otwór 
gwoździem trochę szpiczastym 
nożem z jednej strony, drugiej aż 
do skutku. Teraz należało zamo-
cować sznurek. Sznurek musiał 
być plecionką z dwóch lub trzech 
cieńszych sznureczków tak, że 
puszczony luźno sam się nie roz-
wijał - rozkręcał. Do uruchomie-
nia urządzenia potrzebna była 
większa przestrzeń. Podwórko, 
pastwisko no i daleko od okien, 
szyb. Trzeba też było uważać na 
współtowarzyszy zabawy, żeby 
nie zranić boleśnie lub nie zro-
bić coś gorszego. Rozruch tej 
zabawki polegał na tym, że brało 
się w rękę koniec sznurka, który 
był zakończony kawałkiem okrą-
głego patyczka (podobnie jak 
sznurek rozruchowy silnika spa-
linowego) i zaczynało się kręcić 
całością wokół głowy. Kręcąc 
coraz szybciej deseczka wpadała 
w ruch obrotowy skręcając przy 
tym sznurek do maksimum i za-
czynała się odkręcać w przeciw-
ną stronę. Podczas tego kręcenia 
przecinane powietrze zaczynało 
drgać, wydawać warkot podob-
ny do pracy silnika spalinowego. 
Inny warkot był kiedy deseczka 
kręciła się w lewo, a inny jak w 
prawo. I znowu skuteczność tego 
urządzenia zależała od wielu 
czynników. Miały wpływ na to: 
jakość sznurka, ciężar deseczki, 
jej wymiar i spryt kręcącego.

RZUTY KAMIENIAMI  

Zabawa polegała na tym kto rzu-
ci kamieniem najdalej. Tu należy 

sprostować: nie rzucano kamie-
niami, bo ich po prostu nie było. 
Rzucano grudami. Ziemia - grunt 
była to mieszanina czarnoziemu 
z gliną. Po okresie deszczów, 
a następnie po wysuszeniu po-
wierzchnia jej stawała się twardą 
skorupą. Uprawa pola pługiem 
czy bronami kruszyła tę skoru-
pę, tworzyły się właśnie wspo-
mniane grudy. Teraz wystarczyło 
przejść się po takim polu, nazbie-
rać odpowiedniej wielkości grud 
i zacząć zawody. Liczyła się nie 
tylko odległość, ale jeszcze efekt 
upadku takiej grudy. Upadek z 
wysokości bryły na ziemię po-
wodował chmurkę kurzu. Przy-
pominało to wybuch pocisku, 
brakowało tylko huku. Czyja 
„kula” upadła dalej i się najlepiej 
zakurzyła ten był najlepszym.

MIOTACZ.

Do tej zabawy potrzebny był pro-
sty i długi pręt - witka wycięta z 
krzaku leszczyny lub wierzby 
oraz drobne wielkości orzecha 
włoskiego kartofle, jabłka lub 
inne tej wielkości owoce. Nabi-
jało się takiego kartofla na koniec 
pręta i umiejętnym zamachem 
kartofel szybował wysoko, a nie-
raz tak daleko, że traciło go się z 
oczu. Uciecha była tym większa 
im rzut był dalszy.

ZABAWY WYBUCHOWE    

W okresie wojny, okupacji na 
polach czy w lasach znajdowa-
no wiele porzuconej amunicji. 
Chłopcy zbierali ją w tajemnicy 
przed rodzicami i chowali po róż-
nych zakamarkach. Ja też znala-
złem na skraju lasu bzowickiego 
kiedy wracałem z Olejowa (cho-
dziłem na nauki przed pierwszą 
Komunią). Były to dwa karto-
niki z szarego grubego papieru. 
W środku były żółte świecące 
naboje do karabinu rosyjskiego, 
po 20 szt. w każdym. Niemiec-
kie naboje - łuski były mniejszej 
średnicy i stalowe malowane 
zieloną farbą.  Jak z nich strze-
lano? Trzeba było delikatnie, tak 
żeby nie rozkalibrować wylotu 
łuski wyjąć czubek. Wkładało 
się czubek naboju w szczelinę 
deski, lub jakąś inną dziurę i ob-
ruszało się ten czubek. Po wy-
jęciu go usypywało się połowę 
prochu na papierek wbijało się z 
powrotem czubek do łuski i za-
sypywało się prochem do pełna. 
Tak przygotowany nabój trzyma-
ło się w dwóch palcach prochem 
do góry. Drugą ręką brało się z 
ogniska palący się patyczek i 
podpalało proch. Proch na wol-
nym powietrzu pali się dość po-
woli. Po zapaleniu należało wy-
czekać moment kiedy płomień 
był mniej więcej w połowie łuski 
i teraz energicznie odwrócić gil-
zę spłonką do góry. Czub opadał 
i zatykał wylot, przez co odcinał 
dopływ tlenu następowała eks-
plozja czub wbijał się w ziemię, 
a łuska leciała w powietrze. Było 
przy tym trochę huku i strachu. 
Ale to na początku bo później, 
kiedy nabierało się rutyny, to i 

ZABAWY DZIECI W BZOWICY 
Henryk Śliwa
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strach znikał i każde odpalenie 
było udane. Trzeba wspomnieć 
że takie zabawy nie zawsze koń-
czyły się dobrze. Były osmalenia 
włosów, skaleczenia palców, a 
nieraz i większe wypadki. Star-
sza młodzież brała się za więk-
szy kaliber. Pociski dział prze-
ciwlotniczych miały mosiężne 
błyszczące gilzy. Nadawały się 
idealnie na wazony do kwiatów. 
Stawiano je pod krzyżami, fi-
gurkami i ołtarzami w kościele. 
Nieumiejętne obchodzenie się z 
nimi kończyły się eksplozją, a w 
konsekwencji kalectwem a nie-
kiedy śmiercią. Wiem na pewno, 
że przy takim rozbieraniu tych 
pocisków stracił wzrok młody 
chłopak, syn Poluńki (nie znam 
nazwiska). Mieszkała u wylotu 
drogi do Olejowa.

ZABAWKI NAJMŁODSZYCH.

Jedyny sklep we wiosce na 

swoich półkach miał niewiele 
towarów. Były to artykuły naj-
potrzebniejsze. Regał o nazwie 
„zabawki” nie istniał. A więc 
znowu w tej materii trzeba było 
być samowystarczalnym. Dziew-
czynki miały łatwiej bo bawiły 
się lalkami. Przy ich tworzeniu 
wykorzystywały między innymi 
włókna lnu oraz pakuły. Uczyły 
się przy tym szycia igłą a czasem 
i wyszywania. Robiły też na dru-
tach, chłopców także uczono tej 
czynności. Ja, ośmioletni chło-
pak, musiałem sobie sam zrobić 
na drutach szalik na zimę. Nie 
pamiętam, czy go nosiłem, bo 
prawdopodobnie zanim go zro-
biłem to skończyła się już zima. 
Była to nauka przymusowa, przy 
której zawsze chlipałem .

WIBRUJĄCE ŚMIGŁO 

Dla chłopców najłatwiejszą do 
wykonania zabawką było wiru-

jące śmigło. Potrzebna do tego 
była mocna nitka lub cienki 
sznureczek i gruby ciężki guzik 
od płaszcza .Przewlekało się 
ten sznurek przez dwie dziurki 
symetrycznie i związywało się 
końce. Teraz trzeba było guzik 
przesunąć na środek, nitkę za-
łożyć z jednej strony na palec 
wskazujący lewej ręki, a drugi 
na prawy. Sznurek trzeba było 
trzymać luźno, i całością ze zwi-
sającym guzikiem zatoczyć kilka 
kółek. Kiedy sznurek był skręco-
ny, energicznie się go naciągało, 
przez co zaczął się rozkręcać i 
wprawiać w ruch ten guzik. Bar-
dzo duże obroty guzika i sznurka 
robiły hałas podobny do syreny 
alarmowej, może do jakiegoś sil-
nika. W połowie tego rozkręca-
nia trzeba było wyczuć moment i 
poluzować naciąg, wtenczas roz-
pędzony guzik skręcał sznurek w 
przeciwną stronę. Po skręceniu 
znowu się go napinało i tak przez 
cały czas zabawy. Starsze chło-
paki obyte z posługiwaniu się 
kozikiem strugali sobie z drewna 
rodzaj śmigiełka podobnego do 
samolotowego. Takie śmigiełko 
dawało o wiele lepszy efekt i 
było o wiele cenniejsze od sznu-
reczka z guzikiem . 

ZABAWKI Z DREWNA : BĄ-
CZEK I KOWALE  

Młodszym dzieciom, które nie 
potrafiły posługiwać się nożem 
pomagali najczęściej dziadko-
wie. Z kawałka drewna bez uży-
cia tokarni (bo takiej nie było) 
strugano zwykłego bączka do 
puszczania na stole. Złożoną za-
bawką były tzw. kowale. Do ich 
wykonania potrzebne były dwie 
listewki o długości około 30 cm. i 
przekroju 1 x 1,5cm. Dwa minia-
turowe młoteczki, kowadełko i 
dwie postacie w pozycji stojącej. 
To wszystko rzeźbiono z drewna. 
Nogi tych kowali były rozstawio-
ne na grubość tych listewek, tam 
się je mocowało. Koniec listewki 
był przymocowany gwoździkiem 
do jednej figurki, a w połowie tej 
listwy mocowało się drugą figur-
kę. Do niej mocowało się koniec 
drugiej listwy, tylko poniżej (2-3 
cm). Po zmontowaniu wygląda-

ło to tak: na dwóch listewkach 
ułożonych równolegle, przesu-
niętych względnie siebie o pół 
długości listwy i oddalone o 2,3 
cm. połączone były tymi figur-
kami - kowalami. Trzymało się 
tą zabawkę za wystające końce 
listewek i przesuwało do środ-
ka. Po tym ruchu jedna figurka 
nachylała się do środka, do ko-
wadełka, a druga odchylała. Przy 
ruchu przeciwnym, czyli rozcią-
ganiu ruch figurek się zmieniał. 
Takie ciągłe poruszanie listewka-
mi, przedstawiało pracę dwóch 
kowali przy kowadle .

PUKAWKA

Z krzaka dzikiego bzu - bziny - 
wycinało się gałąź najgrubszą. 
Odcinało się odcinek między 
oczkami długości około dwudzie-
stu paru cm. Pień tego krzewu 
ma bardzo miękki rdzeń. Po wy-
dłubaniu jego drutem, zostawał 
gładki otwór o średnicy 8-9 mm. 
Drugą część tej pukawki struga-
ło się z twardego drewna. Był 
to popychacz cylindryczny pa-
sujący do tego otworu w bzinie, 
zakończony uchwytem - rącz-
ką. Popychacz musiał być nieco 
krótszy od tej bzinowej rurki. Z 
pakuł filcowało się korki, które 
ciasno wchodziły do tego otwo-
ru. Dla łatwiejszego przesuwania 
się i szczelności moczyło się je 
śliną. Po wepchnięciu pierwsze-
go korka do oporu zostawał on 
w „lufie”, przy końcu tej rurki. 
Teraz wkładało się drugi korek i 
energicznym popchnięciem wpy-
chało go się do środka, a sprężo-
ne powietrze z hukiem wypycha-
ło ten pierwszy korek.  Zabawka 
była lubiana przez chłopców, ale 
była hałaśliwa.

KOŁATKA

Rodowód tej zabawki pochodzi 
na pewno z arsenału myśliwskie-
go. Hrabia Wodzicki urządzał 
nieraz polowania na dziką zwie-
rzynę. Zatrudniał przy tym miej-
scowych chłopów, młodzież do 
nagonki dzikiej zwierzyny. Każ-
dy z naganiaczy trzymał w ręku 
taką kołatkę i szli ławą przez 
zarośla czy leśny gąszcz i w ten 
sposób robiąc hałas wypłaszali 
zwierzynę na wyznaczony teren. 
Kołatki te, to proste narzędzie, 
łatwe do podpatrzenia i wyko-
nania. Ktoś uznał, że może to 
być dobra zabawka dla dziecka 
- chłopaka, wykonał ją i tak za-
częto ją powielać. Dodać tu trze-
ba, że wykonywali tą zabawkę 
chłopcy w wieku 10-12 lat, bez 
pomocy starszych. Za narzędzia 
mieli tylko: siekierkę, dużą piłę 
ręczną, młotek, jakieś obcęgi. 
Przy tak prostych narzędziach 
wykonywanie małych detali na-
wet z drewna wymagało umiejęt-
ności i sprytu.

WYKONANIE

Klocek z pnia brzozowego bez 
sęków. Łatwo się rozłupuje 
siekierką na cienkie deseczki. 
Wycinamy dwie deseczki o wy-
miarach: 1 cm x 3 cm x 20 cm 
długości. Jeden klocek o prze-
kroju 3 cm x 3 cm i długości 
30 cm. Z niego odciąć, z dwóch 
boków tyle materiału, by w tym 

ubytku mieściła się dokładnie 
jedna z tych deseczek Na pozo-
stałej części na długości 8 cm od 
końca trzeba uformować uchwyt 
- rękojeść. Całość wyszlifować. 
Czym dokładniej będą dolegać 
części do siebie tym klekot bę-
dzie głośniejszy. Potrzebne będą 
jeszcze trzy paski ze skóry (z 
cholewki buta ) i małe gwoździ-
ki. Deseczki składamy w całość 
i łączymy skórkami i gwoździka-
mi tak pokazane jest na rysunku. 
Całość można polakierować.

 TRAJKOTKA

Jest to zabawka z tej samej serii 
co kołatka. Były dwa rodzaje, 
jedna kołatka, a druga to właśnie 
trajkotka. Obydwa te przyrządy 
służyły do tego samego celu, do 
wypłoszenia zwierzyny z kryjó-
wek przy nagonce podczas polo-
wania. Ale też używana była w 
kościele w okresie Postu w Wiel-
ki Piątek zamiast dzwonków. 

WYKONANIE

Wykonanie jej domowym spo-
sobem, przy pomocy noża i 
siekierki wymagało już więk-
szych umiejętności i zdolności. 
Najtrudniejszym do wykonania 
był wałek z karbami. Bardzo by 
ułatwiło jego wykonanie, gdyby 
wykonujący ten wałek miał do 
dyspozycji tokarnię, frezarkę lub 
piłę tarczową. Nie było też tyle 
środków chemicznych do kleje-
nia z sobą różnych materiałów, 
jak dzisiaj. Do łączenia z sobą 
drewna był klej o nazwie ka-
ruk. Klej pochodzenia kostnego. 
Przed nałożeniem go na części, 
które miały być z sobą sklejone 
trzeba go było wpierw rozgrzać. 
Naczynie z klejem umieszczało 
się w drugim naczyniu w którym 
była woda. Postawione na płycie 
kuchenki doprowadzało się wodę 
do wrzenia, a po dłuższym czasie 
klej rozpuszczał się do postaci 
płynnej, dopiero w ten czas klej 
był zdatny do nałożenia na części 
sklejane. Po ostudzeniu klej sta-
wał się twardy jak szkło i też był 
kruchy, ale wiązał dość mocno 
sklejone deski. Niestety nie było 
energii elektrycznej, nie było też 
narzędzi, nie było też fachowców 
z przygotowaniem wyuczonym. 
Większość tych rzemieślników 
to samouki, gdyby oni mieli wy-
kształcenie teoretyczne byli by 
na pewno świetnymi fachowca-
mi. Był to ten czas kiedy eduka-
cja była nie dla wszystkich, była 
zbyt kosztowna i nie doceniana 
przez niższe warstwy społeczeń-
stwa. Mimo takich braków to i 
tak powstawały różne wyroby 
potrzebne w życiu codziennym. 
Do wykonania takiej zabawki, 
tej trajkotki, potrzebne były de-
seczki z drewna dębowego lub 
grabowego, brzozowego i jedna 
z jesionu. 

Złożoną zabawkę widzimy na za-
łączonym obrazku. 

Spisał po latach: Henryk Śliwa 
wnuk Jana Dajczaka Halaburdy 
z Bzowicy

Stargard Szczeciński, listopad 
2011 r.

/ Kołatka. Rysunek Autora.

/  Trajkotka. Rysunek Autora.
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Wiedza o Ignacym Paderewskim, 
mimo ogłoszenia roku 2001 Ro-
kiem Paderewskiego, jest w na-
szym społeczeństwie raczej po-
wierzchowna. Prace historyków 
omawiają przede wszystkim jego 
działalność polityczną jako pre-
miera rządu II Rzeczypospolitej, w 
imieniu której, jako delegat, pod-
pisywał Traktat Wersalski, a póź-
niej reprezentował nasze państwo 
w Lidze Narodów. Przedstawiają 
też jego ofiarną działalność na 
emigracji w czasie II wojny świa-
towej, mającą na celu niepodle-
głość Polski. W szerszym odbiorze 
społecznym Paderewskiego ko-
jarzy się zwykle z jego wspaniałą 
karierą pianistyczną. Brakuje na-
tomiast wiedzy, iż niewiele było w 
historii Polski postaci tego formatu 
moralno-intelektualnego.
Paderewski - urodzony na kre-
sach I Rzeczypospolitej (a więc za 
Zbruczem) -  dnia 6 czerwca 1860 
r. w szlacheckim dworku w Kury-
łówce - był patriotą, mężem stanu 
i wielkim artystą, który w czasie 
swych światowych tourne’ koncer-
towych propagował nie tylko pol-
ską kulturę, ale i w swoich prze-
mówieniach przed każdym niemal 
występem apelował o poparcie dla 
niepodległości Polski.
Kuryłówka na Podolu była dla nie-
go jednym z najcudowniejszych 
miejsc na świecie. Podolski kra-
jobraz ukształtował jego wczesną 
młodość, a późniejsza kariera ar-
tystyczna w Europie, obu Amery-
kach i Australii, gdzie oklaskiwa-
ła go publiczność i koronowane 
głowy - nigdy nie usunęły w cień 
jego poczucia tożsamości narodo-
wej. Wyraził ją lapidarnie w ode-
zwie do Polonii amerykańskiej 23 
maja 1915 r. - Jestem Polakiem, 
wiernym synem Ojczyzny. Myśl 
o Polsce wielkiej i silnej, wolnej 
i niepodległej, było i jest treścią 
mojego istnienia; urzeczywistnie-
nie jej było i jest jedynym celem 
mojego życia.
Odsłaniając 15 lipca 1910 r. po-
mnik Grunwaldzki w Krakowie, 
Paderewski - jego pomysłodawca 
i fundator - powiedział wówczas: 
Pragniemy gorąco, by każdy Polak 
i Litwin każdy, z dawnych dzielnic 
Ojczyzny, czy zza oceanu, spoglą-
dał na ten pomnik jako na znak 
wspólnej przeszłości, świadectwo 
wspólnej chwały, zapowiedź lep-
szych czasów, jako na cząstkę wła-
snej, wiarą silnej duszy... Dzień 
po otwarciu, na specjalnym posie-
dzeniu Rady Miejskiej Krakowa, 
prezydent dr Juliusz Franciszek 
Leo zwrócił się do Paderewskiego 
z następującymi słowami: „Statut 
nie pozwala nam obdarzyć Cię ho-
norowym obywatelstwem. Chcieli-
byśmy z głębi serca to uczynić, ale 
nie mogąc tego spełnić, prosimy 
Cię, przyjm obywatelstwo hono-
rowe w sercach naszych”. Ówcze-
sne przepisy zezwalały tytuł taki 
nadawać tylko poddanym cesarza 
austriackiego, wobec czego Pade-
rewski otrzymał tytuł „trafarza” i 
„kazernika” Towarzystwa Strze-
leckiego, a krakowskie Bractwo 
Kurkowe wpisało go na listę hono-
rowych członków. Imieniem Pade-
rewskiego nazwano ulicę Adama 
Asnyka, a poecie oddano za to pa-
tronat nad ul. Łazienną. Natomiast 

obywatelstwo honorowe otrzymał 
Paderewski dwa lata później od 
Rady Miejskiej Lwowa, która w 
sobie tylko znany sposób obeszła 
austriackie przepisy.
Paderewski występował w Krako-
wie czterokrotnie. W 1884 r. jego 
recital w hotelu Saskim przepla-
tany był recytacjami Heleny Mo-
drzejewskiej. Następne, już solo-
we, miały miejsce w latach 1889, 
1904 i 1913.
Życie muzyczne Lwowa na prze-
łomie XIX i XX wieku tętniło 
żywym rytmem, którego impulsy 
dały się zauważyć dużo wcześniej. 
Właśnie do Lwowa przyjechał w 
1822 r. Franz Xavier Wolfgang 
Mozart, młodszy syn genialnego 
twórcy Requiem, i mieszkał tu 14 
lat, dyrygując założonym przez 
siebie chórem i udzielając lekcji 
gry na fortepianie. We Lwowie 
zamieszkał również wybitny pia-
nista, pedagog i kompozytor Karol 
Mikuli, uczeń Fryderyka Chopina, 
twórca Galicyjskiego Towarzy-
stwa Muzycznego.
Zamiar napisania opery powziął 
Ignacy Paderewski jeszcze w la-
tach 80-tych XIX wieku. Miał za 
sobą już dwa pierwsze koncerty we 
Lwowie, pierwszy w marcu 1887 
r., drugi dwa lata później. Pomysł 
libretta przedstawił Paderewskie-
mu, po jego tournee we Francji, 
Alfred Nossig, pisarz i rzeźbiarz, 
syn sekretarza żydowskiej gminy 
wyznaniowej we Lwowie. Pade-
rewski z Nossigiem spotkali się we 
Wiedniu w sierpniu 1889 r. Libret-
to tej 3-aktowej opery oparł autor 
na poczytnej wówczas powieści 
Kraszewskiego „Chata za wsią”. 
Prace nad „Manru” przerywały 
Paderewskiemu liczne koncerty, 
i operę ukończył dopiero wiosną 
1901 roku.
Polska prapremiera „Manru” od-
była się 8 czerwca 1901 r. we 
Lwowie, już na scenie nowego 
Teatru Wielkiego, który za dyrek-
torstwa Tadeusza Pawlikowskiego 
(1900-06) osiągnął bardzo wysoki 
poziom artystyczny. W „Manru” 
główne role śpiewali występują-
cy tu gościnnie Aleksander Ban-
drowski oraz Helena Ruszkowska. 
Orkiestrą dyrygował  Francesco 
Spetrino układ choreograficzny 
był autorstwa P. Bergera, baletmi-
strza Królewskiej Opery w Dreź-
nie. Spektakl odniósł duży sukces, 
na który złożyła się również reży-
seria Tadeusza Pawlikowskiego. 
Paderewski lwowskie wystawie-
nie swojej opery wyżej ocenił niż 
spektakl drezdeński.
Rok później, w czerwcu 1902 r. 
Paderewski, po pełnym sukcesów 
tourne’ w USA i koncercie w Ma-
drycie, przyjechał do Lwowa. Dał 
tu trzy recitale, bardzo serdecznie 
przyjęte. Odbyły się one w starym 
teatrze hrabiego Skarbka. Entu-
zjazm, jaki towarzyszył występom 
Mistrza, oddał wiernie Kornel Ma-
kuszyński: Przyjechał. Zjawił się 
ten, o którym nie śmieliśmy ma-
rzyć... Lwów oszalał. Bo Lwów 
był i jest i będzie najmuzykal-
niejszym z miast polskich... Tłum 
ludzki otoczył ogromne, czarne, 
połyskami świateł upstrzone pudło 
fortepianu. To słynny instrument 
marki Steinway, czarodziejska ma-
szyna, w której Paderewski wozi 

najpiękniejszą muzykę świata.
Następny kilkudniowy pobyt Pa-
derewskiego we Lwowie miał 
miejsce od 23 do 28 października 
1910 roku. Związany był z lwow-
skimi uroczystościami, zorgani-
zowanymi w 100-lecie urodzin 
Fryderyka Chopina. W ramach 
tych obchodów odbył się pierw-
szy ogólnopolski Zjazd Muzyków 
Polskich, konkurs kompozytorski 
i Festiwal Muzyki Polskiej. W 
cyklu koncertów obejmujących 
tę muzykę od czasów Odrodzenia 
do współczesności, wykonana zo-
stała po raz pierwszy na ziemiach 
polskich Symfonia h-moll op.24 
Paderewskiego, którą dyrygował 
Henryk Opieński. W programie 
była również opera „Manru”. „Sły-
szałam Paderewskiego we Lwo-
wie jeden jedyny raz na koncercie 
w starym teatrze im. Skarbka 24 
października 1910 r. z racji uro-
czystości setnej rocznicy urodzin 
Chopina” - napisała w swoich 
wspomnieniach wybitna lwowska 
pianistka i pedagog Helena Otta-
wowa. Paderewski odniósł wów-
czas podwójny sukces: jako pia-
nista i jako mówca - wygłosił dwa 
przemówienia: jedno z balkonu 
hotelu George’a do tłumnie zgro-
madzonej publiczności, oraz tego 
samego dnia na bankiecie. Autorka 
pisząc o bankiecie miała zapewne 
na uwadze uroczysty wieczór ku 
czci Chopina, jaki odbył się w te-
atrze Skarbka. Słynne przemówie-
nie Paderewskiego, które wtedy 
wygłosił o muzyce Chopina, uwa-
żane jest za pierwszy znak jego 
późniejszego zaangażowania się 
politycznego. Powiedział m.in.:” 
W Chopinie tkwi wszystko, czego 
nam wzbraniano, barwne kon-
tusze, pasy złotem lite, posępne 
czamarki, krakowskie rogatywki i 
szlachecki brzęk szabel naszych, 
kos chłopskich połyski, jęk piersi 
zranionej, bunt spętanego ducha, 
krzyże cmentarne, przydrożne 
wiejskie kościółki, modlitwy serc 
stroskanych, niewoli ból, wolno-
ści żal, tyranów przekleństwo i 
zwycięstwa radosna pieśń”. Sam 
Paderewski napisał w swoich Pa-
miętnikach, że był to jego pierw-
szy, może nie decydujący, ale 
znaczny krok w kierunku kariery 
politycznej.
Jeszcze przed uroczystościami 
chopinowskimi, w dniu 16 paź-
dziernika, odbył się we Lwowie 
XVIII Zjazd Delegatów Polskich 
Gimnastycznych Towarzystw 
Sokolich. Delegaci - za wspania-
ły dar uczyniony Narodowi i za 
podniesienie tym darem nastroju 
całej Polski, dla godnego obchodu 
wielkiej rocznicy grunwaldzkiej - 
nadali Ignacemu Paderewskiemu 
godność członka honorowego. W 
roku 1911 ukazały się we Lwowie 
pierwsze biografie Paderewskiego, 
autorstwa Stanisława Rossow-
skiego i Henryka Opieńskiego. 
Opublikowane też zostało przemó-
wienie Paderewskiego o muzyce 
Chopina.
Jego rosnąca sława jako artysty i 
Polaka wielkiego formatu znala-
zła wkrótce wymowny i znaczący 
wyraz. 29 maja 1912 r. Paderewski 
otrzymał pierwszy w kolejności (a 
było ich potem 11) doktorat hono-
ris causa. Tytuł ten z zakresu filo-

zofii nadał mu rektor i senat Uni-
wersytetu Lwowskiego. Nie pozo-
stała w tyle Rada Miejska Lwowa. 
W sali posiedzeń lwowskiego 
ratusza ówczesny prezydent mia-
sta Stanisław Ciuchciński wręczył 
Paderewskiemu dyplom Honoro-
wego Obywatela Miasta Lwowa.
Jeszcze raz Lwów miał szczęście 
gościć i podziwiać mistrzowską 
grę wielkiego Rodaka. W marcu 
1913 r. Paderewski wystąpił z kon-
certami, przeznaczając większą 
część swojego honorarium na cele 
charytatywne. Feliks Młynarski 
tak wspominał jego występ: „By-
łem pod urokiem jego geniuszu 
jako pianisty. Po koncercie we 
Lwowie, rok lub dwa przed wybu-
chem wojny, wróciłem do domu 
tak wzruszony i podniecony, że 
siadłem do pianina i skomponowa-
łem skromną melodię do wiersza 
Maryli Wolskiej, który był wydru-
kowany na programie koncertu”. 
O koncertach lwowskich Pade-
rewskiego donosił „Kurier Po-
znański” komentując następująco: 
Drugi koncert Mistrza odbył się 
przy bezgranicznym entuzjaźmie 
publiczności, która wspaniałą treść 
koncertu przyjmowała w wielkim 
skupieniu i z naprężonym zaję-
ciem. Kulminacyjny punkt pro-
gramu stanowiły utwory Chopina 
w bajecznie pięknej interpretacji. 
Zachwyt był nieopisany.
Z okazji tych koncertów Towarzy-
stwo im. Fryderyka Chopina we 
Lwowie nadało 17 marca 1913 r. 
Ignacemu Paderewskiemu god-
ność członka honorowego - „Za 
nieporównane odtwarzanie dzieł 
Fryderyka Chopina, za przodow-
nictwo w kulcie nieśmiertelnego 
wieszcza, za blask, w jakim utrzy-
muje na wyżynie imię Artysty-
-Polaka, za genialną działalność 
kompozytorską, za cnoty wielkie-
go Syna Ojczyzny”.
Ostatnie lwowskie akcenty w bio-
grafii Paderewskiego znalazły się 

w jego korespondencji. W liście 
datowanym 23 marca 1930 roku, 
który skierował do Adolfa Chy-
bińskiego, profesora i kierownika 
Katedry Historii Muzyki na Uni-
wersytecie Jana Kazimierza, Pa-
derewski napisał: Nie wiem czyja 
życzliwa ręka przysłała mi numer 
„Lwowskich Wiadomości Literac-
kich i Artystycznych” z artykułem 
pańskim tak pięknym i życzliwym 
o mych młodzieńczych, prawie 
zapomnianych utworach. Wiem 
jednak, że Szanownemu Panu za-
wdzięczam jedną z najmilszych 
niespodzianek, jakie mnie kiedy-
kolwiek od rodaków z Polski spo-
tkały.
Lwów nie zapomniał o 75 rocz-
nicy urodzin Paderewskiego, wy-
syłając mu z tej okazji serdeczny 
adres hołdowniczy i życzenia do 
Riond Bosson, jego rezydencji w 
Szwajcarii.

Opracował Aleksander Szumański

Źródła:

DANUTA NESPIAK, z domu 
Janusz, ur. 1928 we Lwowie. Stu-
dia na Uniwersytecie Wrocław-
skim w zakresie historii sztuki 
1962, doktorat 1972 (wcześniej 
studia rolnicze tamże). Praco-
wała na uczelniach i muzeach, 
ostatnio jako adiunkt w Zakła-
dzie Humanistycznych Podstaw 
Wypoczynku AWF we Wrocła-
wiu. W czasie II wojny w AK, w 
okresie posierpniowym w NSZZ 
„S”. W 1988 współzałożycielka 
Tow. Miłośników Lwowa i KPW, 
1991-95 prezes Zarządu Głów-
nego, 1994-97 red. nacz. pisma 
„Semper Fidelis”. Tematem jej 
zainteresowań naukowych i licz-
nych publikacji w czasopismach 
jest historia Śląska i polskich 
Ziem Wschodnich.

IGNACY PADEREWSKI WE LWOWIE
Dla Barw Kresów KSI Aleksander Szumański
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Obchody 73. rocznicy ludobójstwa w roku 2016.
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